Título do Posto
Tipo de Contrato
Nível
Salário Bruto
Duração
Local de trabalho

Analista de Programa - População e Desenvolvimento e Cooperação Sul-Sul
UNOPS / LICA
LICA 6-1
R$ 14.164,00
até 31 de dezembro de 2022 (renovação sujeita a disponibilidade de fundos)
Brasília - DF

Contexto
O UNFPA é a agência líder da ONU para apoiar o desenvolvimento de um mundo onde cada gravidez é
desejada, cada parto é seguro e o potencial de cada jovem é alcançado. O plano estratégico do UNFPA
(2022-2025), reafirma a relevância da atual direção estratégica do UNFPA e se concentra em três
resultados transformadores: zero necessidade não atendida de planejamento reprodutivo, zero
mortalidade materna evitável e zero violência baseada em gênero.
Esses resultados capturam nossos compromissos estratégicos em acelerar o progresso em direção à
Conferência Internacional de População e Desenvolvimento e os Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável na Década de Ação até 2030. Nosso plano estratégico convoca aos Estados-Membros da
ONU, organizações e indivíduos para ação, abordando os aspectos negativos e impactos da pandemia
da Covid-19 no acesso de mulheres e meninas à saúde sexual e reprodutiva e direitos, recuperando
ganhos perdidos e cumprindo nossos objetivos.
Em um mundo onde os direitos humanos fundamentais estão em risco, precisamos de colaboradores
éticos, que incorporem essas normas e padrões internacionais, e que os defenderão corajosamente e
com plena convicção.
O UNFPA está buscando candidatos/as que transformem, inspirem e entreguem resultados de alto
impacto; nós precisamos de colaboradores transparentes, excepcionais na forma como administram os
recursos que lhes são confiados e que se comprometem a entregar excelência nos resultados do
programa.
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Resumo das principais funções
Sob a orientação geral da Representante Auxiliar do UNFPA no Brasil, o (a) Analista de Programa será
responsável por liderar a gestão e o conhecimento técnico na área de População e Desenvolvimento e
questões populacionais emergentes. O(a) Analista de Programa também será responsável por atuar
como ponto focal em cooperação Sul-Sul e por fazer avançar os resultados do programa relativos à área
de dinâmica populacional, censo populacional e pesquisas, projeções populacionais e outras áreas,
ações, projetos e iniciativas relacionadas à produção e uso de dados e informações.
Deveres e responsabilidades
•

Participar na identificação e formulação do Programa de País e dos projetos componentes,
compilando e analisando informações nas áreas temáticas de assistência do UNFPA ao Governo,
redigindo documentos de projetos e planos de trabalho e elaborando documentos e dados
estatísticos;

•

Implementar, monitorar e avaliar as atividades de programa, projetos e ações das áreas sob sua
responsabilidade, estabelecendo e implementando mecanismos para avaliar sistematicamente a
obtenção de resultados, participando de reuniões de revisão e missões de avaliação e
preparando contribuições regulares para relatórios de status e progresso. Analisar os fatores que
afetam o alcance dos resultados, implementando ações corretivas sempre que necessário;

•

Apoiar a implementação do Plano de Ação do Programa Nacional no planejamento,
implementação, monitoramento e avaliação do trabalho relacionado à População e
Desenvolvimento, no contexto das políticas nacionais e iniciativas da ONU;

•

Participar de reuniões técnicas e estratégicas internas e externas relacionadas a Questões
Populacionais e suas articulações com as demais áreas programáticas do UNFPA;

•

Aprimorar as ferramentas de organização e disponibilização de dados e informações tanto para o
uso interno quanto para uso externo, ampliando o acesso do setor público, academia e sociedade
civil às informações sociodemográficas no âmbito do mandato do UNFPA;

•

Apoiar tecnicamente a realização de estudos e pesquisas nas áreas do mandato do UNFPA,
inclusive com parceiros estratégicos em níveis nacional e local;

•

Apoiar a estratégia de advocacy e mobilização de recursos do escritório de país, compilando e
sintetizando material de referência relevante para uso em discussões e eventos públicos;

•

Auxiliar os países parceiros com propostas de financiamento bilaterais e multilaterais, mobilizando
e alavancando recursos do UNFPA, nacionais, do setor privado e de doadores para maximizar o
desenvolvimento;
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•

Apoiar instituições nacionais para analisar e usar informações e dados sobre questões
populacionais emergentes para projetar, desenvolver, implementar e monitorar políticas públicas;

•

Atuar na elaboração de documentos técnicos, briefings e subsídios para a Representação sempre
que necessário;

•

Em colaboração com o Governo em seus diferentes níveis e outros parceiros, ajudar a identificar
e rever questões de desenvolvimento emergentes, as suas interligações e as suas relações com
o planejamento, gestão e investigação de programas, estabelecer e manter uma rede de
parceiros envolvidos em questões relacionadas com as áreas de População e Desenvolvimento e
Cooperação Sul-Sul;

•

Participar no diálogo político substantivo de População e Desenvolvimento e Cooperação Sul-Sul
com governo, a ONU e outros parceiros de desenvolvimento;

•

Contribuir para a criação e compartilhamento de conhecimento sintetizando e documentando
descobertas e lições aprendidas, histórias de sucesso e melhores práticas, estratégias e
abordagens do UNFPA no Brasil e elaborando materiais relevantes para divulgação;

•

Apoiar na identificação de questões populacionais emergentes relacionadas à Saúde Sexual e
Reprodutiva (incluindo HIV/Aids), Juventude, Promoção da Igualdade de Gênero e Raça e
Assistência Humanitária, incluindo a organização e disponibilização de dados e informações, bem
como a elaboração de análises e propostas para ação apropriada;

•

Avaliar a solidez e viabilidade das estratégias propostas e/ou empregadas na área de População
e Desenvolvimento;

•

Preparar documentos e relatórios regulares para implementar o plano de Monitoramento e
Avaliação (relatórios de progresso padrão, DARTS, SIS e outros relatórios conforme necessário);

•

Apoiar a implementação e execução financeira das atividades do programa (fundos regulares e
não regulares);

•

Interagir com as principais partes interessadas e manter uma sólida rede de parceiros envolvidos
em áreas relacionadas com o mandato do UNFPA;

•

Participar em esforços nacionais e regionais de advocacy e outras iniciativas relacionadas com
questões de População e Desenvolvimento e Cooperação Sul-Sul;

•

Apoiar a capacitação de organizações da sociedade civil e movimentos sociais que atuam
promovendo e estimulando a articulação com as comunidades acadêmicas;

•

Participar no planejamento das atividades de capacitação/treinamento;
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•

Participar ativamente de iniciativas interagenciais;

•

Apoiar processos de contratação (elaborar TORs, obter dados para a criação de fornecedores,
acompanhar produtos e qualidade de consultorias e garantir que o formulário de avaliação seja
preenchido);

•

Desempenhar funções relacionadas ao Atlas de acordo com o perfil relevante;

•

Executar outras tarefas que possam ser atribuídas pela Supervisão e/ou Representação.
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Habilidades e experiências:
Requisitos obrigatórios:
•
•
•
•

Mestrado ou Pós-Graduação em Demografia, Economia ou áreas afins;
Mínimo de três anos de crescente responsabilidade e experiência de trabalho, preferencialmente
em gestão de programas/projetos no setor público ou privado;
Mínimo de três anos de experiência em análise de dados e informações sociodemográficas;
Fluência em português e inglês.

Requisitos desejáveis:
•
•
•

Conhecimento em espanhol;
Experiência anterior na ONU;
Experiência anterior com um dos seguintes temas: Questões Populacionais; Saúde Sexual e
Reprodutiva; Desenvolvimento sustentável; Direitos humanos.
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Competências Corporativas:
Integridade
●

Atuar seguindo os valores do UNFPA e da ONU, suas regras administrativas, de conduta, ética e
integridade em todas as suas funções.

●

Exercer julgamento crítico, manter discrição e confidencialidade ao lidar com dados de
operações que contribuam para o melhor cumprimento do mandato do UNFPA.

Orientação ao cliente/parceiro
●

Contribuir para resultados positivos para os clientes/parceiros, antecipando e atendendo às suas
necessidades e preocupações, zelando por uma comunicação eficiente e contribuindo
positivamente para uma boa relação entre um possível cliente, prestador de serviços ou
parceiro.

Sensibilidade à diversidade cultural
●

Demonstrar comportamento inclusivo com os(as) colegas e partes interessadas, desenvolvendo
com sucesso relações interculturais (incluindo cultura organizacional em todo o sistema da
ONU).

●

Adaptar-se para levar em consideração diferenças políticas, religiosas e culturais.

●

Promover ativamente a equidade e a diversidade de gênero em todas as atividades, bem como
em suas tarefas diárias.

Inovação
●

Demonstrar curiosidade e criatividade ao resolver desafios e gargalos no suporte administrativo.

●

Ser tolerante em relação aos diferentes pontos de vista e mostrar consciência das operações
como uma área em evolução derivada da reforma da ONU e contribuir para uma implementação
mais efetiva e eficiente.

Responsabilidade
●

Aceitar a responsabilidade pelo manejo de informações confidenciais em apoio ao trabalho do
UNFPA no Brasil.

●

Garantir dupla conferência das informações para minimizar erros e fortalecer a implementação.
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Competências Básicas:
Alcançar resultados
●

Garantir que a metodologia de trabalho seja eficaz e apropriada para o alcance dos resultados
desejados e buscar maneiras de maximizar o uso eficiente dos recursos.

●

Promover ações para assegurar que as atividades da unidade sejam executadas no prazo
usando tato e sensibilidade.

Foco em solução de problemas
●

Demonstrar consciência e interesse pelo apoio às operações e interligações com a
implementação do programa.

●

Apoiar a aplicação de soluções adequadas e tempestivas, em resposta às necessidades
operacionais da Área Humanitária, ficando atento às práticas que têm o potencial de aprimorar
os sistemas já existentes e que possam levar à identificação de medidas corretivas para
solucionar problemas.

Trabalhar em equipe e gerenciar relacionamentos
●

Promover trabalho em equipe em harmonia, colaborando com os membros da equipe e
aceitando ideias de outros membros em seu próprio trabalho.

●

Manter a calma e o foco sob pressão e aproveitar as diferentes experiências da equipe para
obter resultados melhores e mais inovadores.

●

Demonstrar compostura e resiliência ao lidar com tarefas competitivas.

●

Capacidade de trabalhar de forma independente e como parte de uma equipe.

Comunicação para o impacto
●

Encorajar e se envolver ativamente em discussões abertas e objetivas demonstrando a
capacidade de enxergar problemas e situações da perspectiva dos membros da equipe.

●

Expressar com franqueza preocupações relacionadas a ideias e incentivar o diálogo aberto com
a finalidade de desenvolver soluções melhores sem prejudicar o relacionamento com os colegas.

●

Excelentes habilidades de escrita e comunicação.

●

Boas habilidades de pesquisa, capacidade de pesquisar, analisar, avaliar e sintetizar
informações.
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Como se candidatar
O link de inscrição estará disponível no site do UNFPA Brasil (https://brazil.unfpa.org/pt-br/vacancies). Ao
clicar no link, é necessário preencher o Formulário do Google e anexar os documentos solicitados. .
Preencha
o
formulário
P11
disponível
https://brazil.unfpa.org/sites/default/files/vacancies/p11_port_final_4_4_4.doc

em:

Observações importantes

Apenas candidaturas feitas utilizando o formulário P11 e submetidas dentro do prazo estabelecido serão
consideradas.
O UNFPA é uma agência comprometida com a diversidade em termos de gênero, nacionalidade e
cultura. Pessoas de grupos minoritários, indígenas e pessoas com deficiência são encorajadas a
participar do processo seletivo. Todas as candidaturas serão analisadas com total confidencialidade.
Devido ao volume de candidaturas recebidas, não será possível a confirmação individual de
recebimentos. Apenas um número reduzido de candidatos/as pré-selecionados/as será contatado/a.
Os candidatos/as precisam ser de nacionalidade brasileira ou ter autorização legal para trabalhar no
país.
Para participar deste processo, não são cobradas taxas de candidatura, processamento ou qualquer
outro valor em quaisquer das etapas. O UNFPA não solicita nem busca por informações individuais sobre
HIV/ AIDS e não discrimina pessoas soropositivas. O UNFPA oferece oportunidades iguais a todas as
candidaturas e incentiva afrodescendentes e mulheres a se candidatarem.
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