
Gerente Geral de Projeto 
 

Vaga: VA/2015/B5414/6634 Prazo para candidatura: 22-Fev-2015 

Local: Brasília, DF Site: https://gprs.unops.org 

Duração: 6 meses com possibilidade de renovação 

 
Sob a supervisão direta do Gerente de Programa (GP), o Engenheiro Supervisor (ES) será 
responsável pela supervisão da construção e coordenação de campo de projetos de 
Infraestrutura da UNOPS no Brasil, garantindo a alta qualidade e a padronização do trabalho. O 
ES promoverá uma abordagem colaborativa focada no cliente, na qualidade e nos resultados. 
 
Os deveres e responsabilidades do ES são: 
- Responsável pela gestão operacional do Projeto 
- Participar no desenho, formulação, preparação de avaliação de termos de referência, SPWs, 
propostas e BoQs no início do projeto 
- Supervisionar todos os trabalhos de construção e garantir que as normas, regulações e planos 
sejam respeitados 
- Preparar e coordenar reuniões de projeto, preparar relatórios periódicos de progresso e 
quaisquer relatórios solicitados pelo GP 
- Gerir planos de trabalho para todas as atividades do projeto, incluindo trabalhos 
implementados por prestadores de serviço externos, sob supervisão direta do GP 
- Interagir com outros parceiros do projeto incluindo prestadores de serviço externos para 
planejamento, treinamento, programas de conscientização comunitária e mobilização social, 
conforme exigidos e/ou determinados pelo documento do projeto 
- Contribuir para gerir planos de saúde e segurança para todos os locais sob sua jurisdição 
- Qualquer outra responsabilidade atribuída pelo GP 
- Desempenhar devers relacionados conforme necessário 
 
Formação: É exigida graduação em Engenharia Civil ou Arquitetura. É desejável Mestrado ou 
equivalente em qualquer campo ou especialização relacionado a engenharia civil. É desejável 
formação de Gestão de Projetos em qualquer campo ou especialização relacionado a 
engenharia. 
 
Experiência Profissional: São exigidos ao menos 2 anos de experiência na gestão de projetos 
de reabilitação, construção ou equivalente. É desejável experiência prévia em projetos de 
construção no Brasil. 
 
Línguas: É exigida fluência oral e escrita em português. É desejável conhecimento de inglês ou 
espanhol. 


