
Gerente Associado de Projeto 
 

Vaga: VA/2015/B5414/6632 Prazo para candidatura: 22-Fev-2015 

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

Duração: 12 meses 

 
A UNOPS seleciona um Gerente Associado de Projeto para apoiar o Gerente Geral de Projeto 
em suas responsabilidades na direção estratégica e execução do projeto Centro 
Socioeducativo para Jovens em Conflito com a Lei, realizado em parceria com a Secretaria de 
Direitos Humanos da Presidência da República. 
 
O escopo do trabalho inclui apoiar a coordenação do projeto na supervisão da construção de 
19 centros socioeducativos e 4 escritórios do Conselho Tutelar em 15 Estados. O contratado 
contribuirá conhecimento técnico e trabalhará sob a supervisão direta do Gerente de Projeto. 
O contratado pode ser responsável por: 
 
I. Gestão do Projeto 
- Preparar plano anuais de trabalho e de compras para o projeto. 
- Trabalhar dentro da equipe, com a equipe do projeto e com o cliente para avaliar todos os 
aspectos operacionais do portfolio e da prestação de serviços. 
- Integrar o trabalho com outros membros da equipe e com parceiros internos. 
- Tomar ações rápidas e apropriadas para realizar os objetivos dos planos de trabalho e de 
compras. 
 
II. Prestação de Serviços e Gestão Operacional 
- Preparar e finalizar documentação e contratos necessários para a prestação de serviços. 
- Preparar e atualizar orçamentos e revisões do projeto, consultando as partes apropriadas, e 
assegurar o envio dos relatórios financeiros aos clientes dentro do prazo. 
- Participar na avaliação do processo de compras conforme necessário. 
- Preparar documentos de contrato e cartas de acordo com instituições e outras agências da 
ONU; administrar contratos e acordos e processar emendas, conforme necessário. 
- Preparar contratos complexos para serviços. Administrar e monitorar contratos e acordos. 
Processar emendas e pagamentos. 
- Aprovar o desembolso de recursos financeiros alocados ao projeto. Propor e/ou tomar 
decisões, consultando os clientes, para realocar recursos conforme necessário de acordo com 
as exigências do planejamento de recursos e da gestão de resultados dos clientes. 
- Trabalhar ativamente com os clientes nos projetos propostos, nos planos de trabalho e de 
compras e em suas implicações em termos de custo, identificando objetivos intermediários 
para garantir o sucesso. Realizar missões de monitoramento para avaliar o progresso, 
identificar problemas, e tomar decisões rápidas e apropriadas para atendar as necessidades do 
cliente. 
- Interagir com membros da equipe e parceiros internos para harmonizar a prestação de 
serviços e protcolos operacionais. 
- Trabalhar com a equipe do projeto na preparação de relatórios dentro do prazo, conforme 
solicitado pelos clientes. 
 
III. Gestão do conhecimento e apoio técnico 
- Contribuir para a capacitação da Secretaria de Direitos Humanos na efetiva prestação de 
serviços, focando no aprendizado dos membros da equipe, da equipe de campo, e de parceiros 
internos. 



- Contribuir para a criação de ferramentas para a gestão de dados e conteúdo e garantir o 
compartilhamento da informação e do conhecimento. 
 
Formação: É exigida graduação em Engenharia Civil ou Arquitetura é exigida. É desejável 
mestrado ou equivalente em campo ou especialização relacionado a Engenharia. É desejável 
formação em Gestão de Projetos em campo ou especialização relacionado a Engenharia. 
 
Experiência Profissional: São exigidos ao menos 3 anos de experiência na gestão de projetos 
de reabilitação, construção, ou equivalente. É exigida experiência na entrega de resultados e 
na gestão de projetos no setor público, não-governamental, ou em qualquer organização que 
implemente projetos com recursos públicos. É desejável experiência prévia em projetos de 
construção no Brasil.  
 
Línguas: É exigida fluência no português oral e escrito. É desejável conhecimento de Inglês ou 
Espanhol. 


