O Instituto de Energia e Meio Ambiente abre processo de seleção para
contratação de profissional da área de mobilidade urbana para integrar seu
quadro de pessoal.
1. Sobre o IEMA
O Instituto de Energia e Meio Ambiente (IEMA) é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos,
dedicada à melhoria da mobilidade urbana, qualidade do ar e a redução de emissões poluentes e de gases
de efeito estufa dos setores de transporte e energia. Sua atuação é baseada na produção e disponibilização
de informações para tomadores de decisão no poder público, pesquisadores e organizações da sociedade
civil, subsidiando a elaboração e implementação de políticas públicas.
Para ampliar seu quadro de profissionais, o IEMA está iniciando um processo de seleção para contratação
imediata de profissional que contribuirá com a implementação do “Programa Mobilidade Urbana de Baixo
Carbono em Grandes Cidades”.
Para saber mais sobre o IEMA e o Programa, acesse o site: www.energiaemabiente.org.br
2. Atuação profissional
A (O) profissional contratada (o) trabalhará junto à coordenação da Unidade Executora do Programa
Mobilidade Urbana de Baixo Carbono (UEP), atuando (i) no planejamento e execução de atividades e ações
para o desenvolvimento dos produtos previstos, (ii) na supervisão de serviços de consultoria contratados
pelo IEMA e (iii) no suporte ao desenvolvimento dos projetos piloto previstos nas cidades de Belo Horizonte,
Brasília, Fortaleza e São Paulo, sendo necessária disponibilidade para viagens.
Principais responsabilidades







Desenvolver abordagem/especificação de conteúdo para os cadernos técnicos de referência e
estratégias previstas no Programa e elaborar termos de referência para seleção e contratação de
consultores
Participar dos processos licitatórios para a avaliação técnica das propostas de consultorias
/prestadores de serviços
Gerenciar o trabalho de consultorias contratadas (monitoramento dos prazos, qualidade do
trabalho e revisão dos planos de trabalho e/ou relatórios);
Produzir informações e elaborar relatórios técnicos necessários para o gerenciamento do
Programa.
Acompanhar o desenvolvimento dos projetos pilo nas cidades de Belo Horizonte, Brasília
Fortaleza e São Paulo.

3. Requisitos mínimos de formação e conhecimento
 Graduação em Arquitetura e Urbanismo ou Engenharia Civil, com ênfase em planejamento de
transportes e/ou mobilidade urbana
 Experiência mínima de 7 anos de trabalho na área de mobilidade urbana, envolvendo temas como:
o Elaboração, implantação e avaliação de projetos e planos de mobilidade urbana,
especialmente infraestrutura para o transporte público por ônibus (BRTs e faixas
exclusivas), transporte não motorizado (redes ciclo viárias e deslocamento de pedestres)
e gestão de demanda de viagens
o Análise da inserção urbanística dos projetos de infraestrutura de mobilidade urbana
(adensamento populacional no entorno - TOD, intrusão urbana da infraestrutura,
operação urbana associada) e aplicação dos instrumentos de gestão previstos no
Estatuto das Cidades;
 Experiência na elaboração de relatórios;
 Capacidade de gerenciar contratos (desde o processo de aquisição até a entrega de produtos)
 Domínio do Microsoft Project
 Conhecimento do funcionamento da administração pública municipal, seja trabalhando
diretamente ou prestando serviços;
 Facilidade para trabalhar em equipe multiprofissional
 Disposição e habilidade para dialogar com diferentes públicos.
 Disponibilidade para viagens no Brasil
3.1 Formação e conhecimentos adicionais desejáveis:






4.

Gestão ambiental urbana, emissões de gases de efeito estufa e qualidade do ar
Especialização, Mestrado ou Doutorado nas áreas afins
Excelente habilidade de transmitir conceitos técnicos em uma linguagem simples
Processo e sistemas utilizados na modelagem de redes de transporte (EMME e/ou TRANSCAD)
Sistema de Informação Geográfica (MapInfo, ArcGIZ etc.)
Fluência em Inglês.

Informações complementares

Local de trabalho: cidade de São Paulo, bairro de Pinheiros
Regime de contratação: CLT
Prazo de contrato: agosto de 2016 a abril de 2018
Benefício: Vale alimentação ou Refeição
5. Processo de seleção
Os interessados devem enviar resenha de uma página, resumindo sua formação, experiência profissional
e expectativa salarial, acompanhado de currículo completo até o dia 22 de julho de 2016, por meio do
endereço eletrônico: rh@energiaeambiente.org.br. O início do trabalho está previsto para o mês de
agosto.

