
 

IEMA contrata consultor para área de mobilidade urbana 

I. Objetivos gerais do Projeto 

Desenvolver uma proposta de análise temática dos orçamentos públicos, identificando todos os programas 

e ações orçamentárias que podem ser agrupados sob a rubrica mobilidade urbana, bem como todos os 

elementos financiáveis a ela associados, possibilitando que a sociedade civil conheça o volume de 

investimentos destinados à mobilidade urbana no país. 

II. Atividades a serem desenvolvidas pelo contratado 

1. Definir os elementos que serão considerados, no âmbito deste projeto, componentes da mobilidade 

urbana 

2. Identificar as fontes de financiamento para a mobilidade urbana, incluído infraestrutura, veículos, 

isenções fiscais, subsídios e outros elementos necessários para a implantação de modos de 

transporte ativos (mobilidade a pé e por bicicleta), sistemas de transporte público, bem como para 

a promoção do transporte individual motorizado existentes no governo federal 

3. Mapear o fluxo de investimento do governo federal para mobilidade urbana destinada aos 

municípios, o processo de financiamento e seus obstáculos de contratação e execução, 

possibilitando sua compreensão e recomendação de eventuais aprimoramentos 

4. Elaborar um formulário para a caracterização dos projetos financiados nas três esferas de governo 

5. Organizar duas rountables com especialistas para discussão dos resultados das atividades 

A realização destas atividades prevê pesquisa bibliográfica, com destaque para Planos Plurianuais e 

Leis Orçamentárias, bem como a realização de entrevistas. Os produtos são relatórios e apresentações. 

 

III. Perfil profissional  

a) Requisitos mínimos de formação e conhecimento 

 Graduação (Arquitetura e Urbanismo, Engenharia, Economia, Gestão Ambiental ou 

Administração) 

 Experiência mínima de 10 anos de trabalho na área de mobilidade urbana, envolvendo temas 

como: elaboração, implantação e avaliação de projetos e planos de mobilidade urbana, 

infraestrutura para o transporte público, transporte não motorizado (redes ciclo viárias e 

deslocamento de pedestres), gestão de demanda de viagens, planejamento e gestão do trânsito 

urbano. 

 Experiência específica em trabalhos associados à financiamento da mobilidade urbana 

 Conhecimento do funcionamento da administração pública, seja trabalhando diretamente ou 

prestando serviços 

 Experiência na elaboração de relatórios;  

 Fácil comunicação com públicos diversos 

 Disponibilidade para viagens no Brasil 

 

b)  Formação e conhecimentos adicionais desejáveis: 

 Especialização, Mestrado ou Doutorado nas áreas afins 

 



IV. Duração dos trabalhos 

O prazo para a realização dos trabalhos é de 4 meses após a assinatura do respectivo contrato 

V. Processo de seleção 

Os interessados devem enviar resenha de uma página, resumindo sua formação, experiência profissional 

e valor da proposta, acompanhado de currículo completo até o dia 11 de novembro de 2016, por meio do 

endereço eletrônico: rh@energiaeambiente.org.br. O início do trabalho é imediato. 

 


