
Analista de Políticas Públicas Jr.
Descrição da vaga

Seu papel no time

Colaborar para um ambiente político e regulatório simples, baseado em ciência,
competitivo e favorável à inovação, ajudando a aproximar as proteínas
alternativas do prato dos consumidores no Brasil e na América Latina.

As proteínas alternativas são novas fontes de proteínas para consumo humano,
criadas como opções às convencionais de origem animal: carne, ovos, leite e
frutos do mar. Podem ser de origem vegetal, obtidas por processos de
fermentação ou cultivadas a partir de células.

O que é o GFI e como atuamos
O Good Food Institute (GFI) é uma organização sem fins lucrativos na vanguarda
do movimento para reimaginar a proteína para consumo humano, utilizando
inovação em alimentos para colaborar na mitigação de alguns dos maiores
problemas do mundo relacionadas ao sistema alimentar, desde as alterações
climáticas e a fome global à resistência aos antibióticos e à exploração dos
animais.

O GFI não tem escritórios físicos, exceto em Washington, D.C., por exigências
legais americanas. Todos os colaboradores em todo o mundo trabalham de suas
casas ou espaços de coworking, independentemente do seu país, região, ou
área de trabalho. Estamos sempre atentos a fornecer aos nossos colaboradores
os meios materiais necessários e adequados para a realização das suas
atividades.

Somos uma organização que favorece um ambiente de trabalho diverso,
equitativo e inclusivo. No GFI você está seguro para ser o que você é. Todos nós
somos pedras do mesmo arco, sustentando uma ponte que nos liga às
transformações dos sistemas alimentares, tão necessárias e urgentes, e aos
novos alimentos que sustentarão essa mudança e serão tão bons quanto (ou
melhores) e custarão a mesma coisa (ou menos) que seus análogos de origem
animal.



Como você se encaixa nessa mudança
Como Analista de Políticas Públicas, você terá a oportunidade de ser parte da
solução para um dos maiores desafios que nossa geração enfrenta: como
alimentar 10 bilhões de pessoas de forma sustentável, segura, acessível e,
principalmente, gostosa e respeitando hábitos e culturas alimentares.

Procuramos alguém com foco principalmente nas atividades de apoio e de
gestão do conhecimento na área de políticas publicas (Legislativo, Executivo e
Judiciário) no Brasil e nos países da América Latina e Caribe.

No GFI, valorizamos a responsabilidade e a autonomia. Portanto, gradualmente
e sob supervisão, é esperado que você comece a liderar partes de projetos com
os quais terá envolvimento de forma mais autônoma.

Em uma semana de trabalho típica, a pessoa que ocupar essa função executará
as seguintes atividades:

● Conformidade - Cuidar da conformidade da equipe de política com os
Procedimentos Operacionais Padrão (SOPs) atuais e contribuir para
melhorias

● Grupos de trabalho - Participar de reuniões de GTs que sejam
coordenados pelo time de políticas públicas, contribuindo com
pesquisas e documentos, e registrando em notas o conteúdo das
reuniões

● Suporte à gestão de projetos

○ Acompanhar os cronogramas dos projetos em andamento
○ Colaborar na construção dos entregáveis, onde apropriado
○ Gerenciar a alocação das demandas das outras áreas do GFI ao

time de políticas públicas
○ Gerenciar a alocação e acompanhar a entrega das demandas

recebidas através de e-mails do tipo HOT e WARM
○ Colaborar na atualização e manutenção dos slides institucionais e

outras comunicações públicas da área de políticas públicas

● Reuniões semanais do time de policy

○ Gerenciar o conteúdo relativo à área de policy no(s)

■ relatório semanal
■ relatórios mensais e quadrimestrais
■ repositório de falas institucionais (talking points)
■ relatórios quantitativos, como o de reuniões mensais



■ Relatório de atividades de lobby

● Colaborar em projetos - atividades específicas (por exemplo, coleta de
dados ou análise de informações) como parte de documentos
elaborados pela equipe de políticas públicas.

● Atividades de apoio
○ Interagir com a área de Operações nos planos de viagem da área
○ Desempenhar outras funções relacionadas a projetos na área de

políticas públicas, conforme designação.

Quem procuramos
Para ocupar essa posição, você precisa ser fluente em português, além de ter:

● Um diploma de graduação em uma área relacionada a políticas públicas
(Ciência Política, Ciências Sociais, Relações Internacionais e
Governamentais, Economia, Antropologia, Comunicação, dentre  outras);

● Conforto e hábito em acompanhar análises políticas dos Poderes
Executivo e Legislativo;

● Habilidades de pesquisa e análise de dados, incluindo uma abordagem
criativa para encontrar novas percepções;

● Proficiência na utilização de ferramentas como reuniões virtuais,
apresentações, planilhas e editores de texto;

● Nível intermediário em inglês. Espanhol será um diferencial;
● Capacidade de escrita em português, com produção de versão em inglês;
● Conforto trabalhando remotamente em uma organização em rápido

crescimento; e
● Forte apoio à filosofia e missão do GFI; com interesse em saúde pública,

ambientalismo, proteção animal e combate à fome

Não é necessária experiência prévia em projetos de políticas públicas e
atividades de lobby, mas será um diferencial.

Queremos as melhores pessoase não queremos que preconceitos nos atrasem.
Encorajamos fortemente pessoas de todas as cores, origens, orientações,
idades e identidades a se candidatarem às nossas posições abertas. No GFI
você pode ser quem você é, com toda a segurança e apoio. No entanto, de
acordo com as prioridades do GFI Brasil para 2022, em sua primeira oferta esta
posição é destinada exclusivamente a pessoas autodeclaradas pretas,
indígenas ou transgêneros. O Comitê Interno de Diversidade, Igualdade e
Inclusão do GFI Brasil validará as auto-declarações antes da avaliação do
conteúdo das candidaturas com a ótica de políticas públicas.



Pesquisas indicam que os homens tendem a se candidatar a empregos quando
cumprem apenas 60% dos critérios, enquanto as mulheres e pessoas de outros
grupos minoritários só se candidatam se forem 100% correspondentes. Se você
se identifica pela missão do GFI e acha que tem o que é preciso para ter
sucesso neste papel, mesmo que não marque todas as caixinhas, por favor
candidate-se. Agradecemos a oportunidade de considerar sua candidatura.

Vantagens de trabalhar em um ambiente diverso, inclusivo e
seguro

● Participar de um ambiente institucional saudável, com gestão respeitosa
e apoio da equipe;

● Receber mentoria de seu gestor, com acompanhamento mensal de seu
Plano de Desenvolvimento Individual;

● Receber apoio da equipe de especialistas do GFI do GFI;
● Adquirir conhecimentos sobre processos regulatórios e de tomada de

decisões, bem como sobre formulação de políticas públicas relativas ao
setor de alimentos;

● Oportunidade para conhecer toda a equipe em retiros presenciais
anuais.

Condições de trabalho

● Forma de contratação: Tempo integral, em regime CLT
● Gestor direto: Alexandre Cabral, Vice-Presidente de Políticas Públicas
● Local: Remoto, em local adequado com conforto e ergonomia, em casa

ou em um coworking
● Benefícios:

○ Assistência médica: Plano Unimed Superior, cobertura 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.
○ Computador (ativo do GFI).
○ Kit ergonomia para home office.
○ Day Off no aniversário com voucher Ifood Corporativo.



○ Voucher para compra de produtos de proteínas alternativas, para
novos funcionários assim que iniciam no GFI.

○ Voucher para compra de produtos de proteínas alternativas para
celebração de Natal e Ano Novo.

● Atenção: será exigido e obrigatório para contratação apresentar na lista
de documentos o comprovante de vacinação da Covid-19 completo com
todas as doses disponíveis para sua região, condição e faixa etária.

Como participar do processo seletivo?
Fase 1: Porque eu e essa vaga demos match total!

Escrever uma carta de motivação de no máximo 1 (uma) página, contendo uma
resposta à pergunta: “Por que eu sou a melhor pessoa neste planeta para esta
vaga?” Você deve relacionar sua resposta com as habilidades desejadas para
esta vaga, suas eventuais experiências anteriores e seus interesses profissionais
futuros.

Pensando no que você escreveu na carta, prepare um curriculum vitae contando
de onde você está vindo e onde você está agora.

Preencha este formulário. Ele coleta alguns dados pessoais, e tem espaço para
o upload do CV e da carta de motivação.

A data limite para  inscrições é o dia 15 de agosto de 2022.

Fase 2: Mostra pra gente o que você sabe fazer

Inscrições apresentadas na Fase 1, serão convidadas a desenvolver uma tarefa
relativa à area de políticas públicas, que deverá ser entregue em um tempo
determinado.

As orientações serão enviadas por e-mail até as 12h do dia 19 de agosto para
todas as candidaturas validadas. Se sua candidatura foi validada na Fase 2 e até
esta data você não recebeu a nossa mensagem (nem ela ficou presa em algum
filtro de spam), por favor, entre em contato conosco.

A tarefa executada deverá deverá ser enviada por e-mail até as 18h do dia
22 de agosto de 2022.

Fase 3: A gente avalia coletivamente todas as candidaturas

Todo o material recebido será analisado pela equipe do GFI e algumas
candidaturas serão convidadas para uma entrevista (virtual) com a equipe de
Políticas Públicas.

https://docs.google.com/forms/d/1OGX-R0RVFPRrdP1ukzhGcztI6tM7gTlemOIZUHs2pK8/


Todas as candidaturas que executaram a tarefa receberão um comentário
sobre esta fase da avaliação até o dia 30 de agosto de 2022.

Fase 4: A gente quer conhecer você melhor

Queremos saber mais sobre você e sobre o que você já fez, o que anda fazendo
e o que pretende fazer sendo parte da equipe de políticas públicas do GFI.
Vamos olhar juntos para tudo que você escreveu nas fases anteriores e
conversar. Alguns candidates serão convidados para uma entrevista
complementar com o nosso Presidente.

Todas os candidates entrevistades receberão um comentário sobre esta fase da
avaliação até o dia 15 de setembro de 2022.

Fase 5: É a hora da nossa decisão

A partir dos subsídios colhidos de todas as etapas anteriores, o Vice Presidente
de Políticas Públicas recomenda alguns candidates para uma entrevista (virtual)
com o Presidente. Depois, ambos consensam uma decisão final sobre o
resultado do processo seletivo.

Todas as pessoas entrevistadas pelo Presidente receberão um comentário
sobre esta fase da avaliação até o dia 30 de setembro de 2022.

Se você tiver alguma dúvida ou questão sobre esta vaga, agora ou ao longo do
processo de seleção, escreva para gfibr@gfi.org, mencionando no título da
mensagem “ANALISTA JR. DE POLÍTICAS PÚBLICAS”.

mailto:gfibr@gfi.org

