DESCRIÇÃO DA VAGA
PROFISSIONAL PARA GESTÃO DA QUALIDADE DO AR
FORMAÇÃO




Engenheiro Químico (ou outras Engenharias), Químico, Físico com atuação em gestão
da qualidade do ar e/ou pesquisa na área.
Experiência comprovada de pelo menos 3 anos, e/ou Pós graduação (mestrado
concluído ou doutorado).
Serão considerados currículos de profissionais que estejam na fase final da pós
graduação.

PERFIL E HABILIDADES




Pessoa com perfil proativo para relacionamento com outros atores do setor público e,
eventualmente privado, organizações da sociedade civil, organismos e organizações
internacionais, universidades e centros de pesquisa.
Domínio de metodologia e redação científica, língua estrangeira (inglês fluente).
Experiência em construção de bancos de dados e manejo de ferramentas EXCEL, e
outras aplicadas a construção de banco de dados, noções de modelagem.
Disponibilidade para viagens.

ATIVIDADES










Apoiar a atualização do Banco de dados da Plataforma de Qualidade do Ar
(www.qualidadedoar.org.br)
Coordenar as atividades de consultoria externa que desenvolverá ferramenta de TI,
visando automatização de coleta de dados e disponibilização em tempo real via web.
Propor metodologia alternativa para Índice de Qualidade do Ar - IQA que terá como
referência as recomendações da OMS para padrões de qualidade.
Elaborar Relatórios Analíticos Anuais sobre a Qualidade do Ar nas Regiões
Metropolitanas do Brasil.
Pesquisar e organizar estudos e pesquisas relevantes em qualidade do ar, para
divulgação na Plataforma.
Acompanhar as atividades da CCAC - Climate and Clear Air Coalition.
Organizar Seminários Web temáticos com Agências Ambientais.
Auxiliar na formulação de estratégia de longo prazo para a área de qualidade do Ar do
IEMA.
Acompanhar a formulação de resoluções do CONAMA e outras regulações sobre
qualidade do ar.

LOCAL DE TRABALHO: As atividades serão coordenadas e desenvolvidas junto à equipe do IEMA
em São Paulo.
MODELO DE CONTRATAÇÃO: CLT
REMUNERAÇÃO: negociação a partir da pretensão salarial.
CONTATO: envie seu currículo com a pretensão salarial para rh@energiaeambiente.org.br até
dia 26 de setembro de 2016. Incluir no assunto: vaga qualidade do ar - 2016.

