
Especialista em Ciência e Tecnologia
para Plant-Based
Desenvolver e promover a ciência das tecnologias das
proteínas alternativas, com foco em proteínas vegetais e em
produtos plant-based.

O The Good Food Institute (GFI) é uma instituição sem fins lucrativos que trabalha para
acelerar transformações na cadeia de produção de alimentos. Para isso, foca no
desenvolvimento do mercado de proteínas alternativas, apoiando especificamente os
setores de proteínas vegetais e de carne cultivada. Essas novas fontes de proteínas
complementam a oferta global de alimentos, disponibilizando mais alternativas
semelhantes às de origem animal para os consumidores do mundo todo. A organização
possui Selo Platinum, certificação máxima de transparência concedido pelo GuideStar,
maior banco de dados e informações sobre organizações sem fins lucrativos do mundo.

Como você fará a diferença
Como Especialista em Ciência e Tecnologia para Plant-Based do GFI Brasil,

Nesta função, você terá a oportunidade de desenvolver e promover a ciência das proteínas
alternativas. Como especialista neste setor, você trabalhará para o desenvolvimento
científico das proteínas alternativas com foco nos produtos plant-based, irá liderar a
elaboração de documentos e projetos na área de plant-based, mas também nas demais
áreas tecnológicas relacionadas a proteínas alternativas, de acordo com as demandas.
Participará de projetos que fomentem o financiamento, público e privado, à pesquisa
científica sobre proteínas alternativas no Brasil, se envolverá nos projetos de ciência e
tecnologia que vão dar suporte à nossa missão e às transformações para o mundo que
tanto visionamos.



O(a) Especialista em Ciência e Tecnologia para Plant-Based será responsável por:

● Fornecer suporte técnico, mentoria e aconselhamento estratégico para
empreendedores, startups, corpo docente acadêmico e estudantes em tópicos
relacionados a plant-based;

● Identificar e priorizar tópicos de pesquisa e oportunidades de espaço em branco
para o desenvolvimento do mercado de produtos plant-based;

● Redigir conteúdos técnicos acerca do tema plant-based;
● Elaborar chamadas para recebimento de propostas de projetos de pesquisa,

definindo priorização, áreas temáticas e critérios de avaliação;
● Avaliar propostas de projetos de pesquisas segundo critérios pré definidos;
● Orientar e acompanhar projetos de pesquisas envolvendo processos, ingredientes

e produtos plant-based financiados pelo GFI;
● Realizar apresentações envolvendo o tema plant-based em português e inglês;
● Planejar e organizar eventos técnicos de divulgação;
● Planejar e organizar capacitações em programas de pós-graduação, graduação e

em cursos de curta duração no tema plant-based;
● Participar de reuniões com os parceiros estratégicos, pesquisadores,

representantes do Governo, dentre outros atores do ecossistema de inovação em
proteínas alternativas;

● Articular ações em conjunto com as áreas programáticas do GFI;
● Identificar oportunidades de parcerias e de projetos que tragam crescimento para

o setor plant-based.

Quem estamos procurando

O(a) Especialista em Ciência e Tecnologia para Plant-Based deve ter:

● Doutorado em um campo científico relevante (Engenharia de Alimentos, Tecnologia
em Alimentos, Ciência de Alimentos ou áreas correlatas) ou equivalente (por
exemplo, um mestrado com, pelo menos, três anos de experiência em P&D).

● Desejável conhecimento em processo de produção de produtos plant-based:
ingredientes (ex.:fracionamento e funcionalização de proteínas, estruturação de
lipidios), aditivos, tecnologias de processo (ex.: extrusão, etc), equipamentos e
técnicas de controle de qualidade.

● Experiência desejável em projetos de P&D relacionados a produtos plant-based.
● Desejável inglês fluente ou avançado (leitura, compreensão, escrita e

conversação). Espanhol seria um diferencial, mas não é obrigatório.
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● Facilidade para comunicar-se de forma clara (em palestras, workshops, reuniões
etc). Habilidades de escrita em português são essenciais (para publicação de
artigos, relatórios e afins).

● Experiência na realização de pesquisa científica, incluindo levantamento
bibliográfico, análise de literatura científica, coleta de dados e realização de
revisões de literatura.

● Habilidade para traduzir termos científicos em linguagem acessível a profissionais
leigos.

● Estar confortável em trabalhar remotamente e em uma organização em rápido
crescimento e evolução.

● Conhecimento do Google Drive e Google Documentos ou Pacote Office (Microsoft
Word, PowerPoint e Excel).

● Interesse e suporte na filosofia e missão do GFI: saúde pública, meio ambiente,
proteção animal e combate à fome global. Habilidade de defender
profissionalmente as posições da GFI.

● Perfil proativo e de liderança que esteja atento à novas oportunidades de parcerias
e de projetos que tragam crescimento para o setor plant-based.

● Perfil amigável, positivo e que saiba lidar com diferentes personalidades, que goste
de trabalhar em equipe e compreenda a importância de um trabalho colaborativo,
cooperativo.

Buscamos as melhores pessoas e não queremos preconceitos nos impedindo. Nós
encorajamos candidatos de todas as cores, orientações, idades, gêneros e origens a se
inscreverem. Valorizamos um local de trabalho diverso e inclusivo, e garantimos a sua
proteção contra qualquer tipo de discriminação ou assédio durante o processo de
inscrição e depois que se juntar à equipe.

Você estará em um excelente ambiente de trabalho com gestão e equipe respeitosos e
colaborativos. Terá oportunidade de crescimento profissional, liderança e RH focados em
criar o melhor lugar possível para se trabalhar, promovendo e respeitando a diversidade,
engajando a cultura, desenvolvendo ferramentas para apoiar a saúde mental e cuidar das
necessidades individuais de cada membro do time.

Pesquisas indicam que os homens tendem a se candidatar a empregos quando atendem a
apenas 60% dos critérios, enquanto as mulheres e outros grupos só se candidatam se
forem 100% compatíveis. Se você é apaixonado(a) pela missão do GFI e considera que
tem o que é preciso para ter sucesso nesta função, mesmo que não se adeque totalmente
ao perfil, inscreva-se. Analisaremos todos os perfis com muita atenção e carinho.

Condições do trabalho:
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● Forma de contratação: Tempo integral, CLT.
● Gestor direto: Cristiana Ambiel, Gerente de Ciência e Tecnologia do GFI Brasil.
● Local: Remoto, Brasil (esta posição não aceita candidatos internacionais).
● Remuneração: R$ 7.000,00 mensal.
● Benefícios:

○ Assistência médica: Plano Seguros Unimed Superior, com cobertura em
território nacional.

○ Seguro de vida em grupo.
○ Vale-alimentação mensal (flexível para uso em restaurantes e mercados).

Parceria com o Zenklub, uma plataforma de descontos com empresas
parceiras, de psicólogos e coaches online, focados no bem estar e saúde
mental.

○ Auxílio Creche.
○ Licença maternidade e paternidade estendida.
○ Subsídio de internet e celular.

● Outros:
○ Trabalhar do conforto do seu lar.
○ Computador (ativo do GFI).
○ Kit ergonomia para home office.
○ Day Off no aniversário com voucher Ifood Corporativo.
○ Voucher para compra de produtos de nossos parceiros, para novos

colaboradores assim que iniciam no GFI.
○ Voucher para compra de produtos de nossos parceiros para celebração de

natal e ano novo.

● Atenção: será exigido para a contratação, apresentar na lista de documentos, o
comprovante completo de vacinação da Covid-19, considerando 3 doses.

Como participar do processo seletivo?

O processo de inscrição se dará com o preenchimento deste formulário (link). O formulário
de inscrição possui campos para o preenchimento dos dados pessoais, para o upload do
CV e da carta de motivação.

Prepare-se para o processo seletivo!

O processo seletivo se dará em 5 (cinco) fases, sendo:

Fase 1: Preencher o formulário de inscrição no link acima com os dados pessoais, enviar
currículo atualizado e a carta de motivação, até 18 julho de 2022, até às 23:59h
(horário de Brasília). A carta de motivação deve conter uma resposta à pergunta: “Por que
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eu sou o(a) melhor profissional para esta vaga?” Você pode relacionar sua resposta com as
habilidades desejadas para esta vaga, suas experiências profissionais e interesses
profissionais. A resposta deve ter, no máximo, 1 (uma) página, na fonte Times New
Roman, tamanho 11.

Fase 2: O(a) candidato(a) selecionado(a) na Fase 1, será convidado(a) a fazer um projeto
que deverá ser entregue em 48h. As orientações para o desenvolvimento do projeto serão
enviadas, por e-mail, no dia 22 de julho de 2022, aos candidatos selecionados. O projeto
deve ser enviado, por e-mail (ciencia@gfi.org), até o dia 25 de julho de 2022, até às
23:59h (horário de Brasília).

Fase 3: O(a) candidato(a) selecionado(a) na Fase 2, será convidado(a) a fazer uma
apresentação de 15 (quinze) minutos sobre o plano de projeto enviado, onde responderá
perguntas sobre a apresentação e passará, na sequência, por uma entrevista geral. Os(as)
selecionados(as) serão comunicados(as) sobre a terceira fase do processo seletivo por
e-mail. As entrevistas acontecerão nos dias 05 de agosto a 10 de agosto de 2022, no
formato online, em horário a ser informado posteriormente.

Fase 4: O(a) candidato(a) selecionado na Fase 3, será convidado(a) para a entrevista com
a Diretoria Executiva e de RH do GFI, a ser realizada entre os dias 12 e 16 de agosto de
2022.

Fase 5: Parabéns, se você chegou até aqui, falta pouco para a fase final. A última etapa é a
entrevista, em inglês, com nossa Diretora de Engajamento Internacional, entre os dias 21
a 23 de agosto de 2022.

Fique de olho nos prazos!

● Fase 1: Prazo para envio da inscrição, currículo e carta de motivação: 18 de julho
2022.

● Divulgação dos(as) selecionados(as) da fase 1 e envio das orientações do projeto:
22 de julho de 2022.

● Fase 2: Prazo para envio do plano de projeto: 25 de julho de 2022.
● Divulgação dos(as) selecionados(as) da fase 2: 03 de agosto de 2022
● Fase 3: Entrevistas geral e apresentação do plano de projeto para os gestores: 05

a 10 de agosto de 2022.
● Divulgação do resultado da fase 3: 11 de agosto 2022
● Fase 4: Entrevistas com a Diretoria Executiva e de RH do GFI: 12 e 16 de agosto de

2022.
● Fase 5: Entrevista, em inglês, com a Diretora de Engajamento Internacional do GFI:

21 a 23 de agosto de 2022.
● Início desejável do trabalho: a partir de 01 de setembro de 2022.

Observação: as datas para as entrevistas podem sofrer alteração, no entanto, os
candidatos(as) serão comunicados(as) com antecedência.
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