
Gerente Geral de Projeto 
 

Vaga: VA/2015/B5414/6633 Prazo para candidatura: 22-Fev-2015 

Local: Brasília, DF Site: https://gprs.unops.org 
Duração: 6 meses com possibilidade de renovação 

 
O Gerente de Projeto será responsável pela direção estratégica e a execução do projeto Centro 
Socioeducativo para Jovens em Conflito com a Lei, uma parceria com a Secretaria de Direitos 
Humanos da Presidência da República. 
 
O escropo do trabalho inclui: 
- Supervisionar a construção de 19 centros socioeducativos em 15 Estados, e 4 escritórios do 
Conselho Tutelar. 
- Compreender e gerir as complexas dinâmicas políticas, sociais e econômicas relacionadas de 
modo a implementar o projeto de forma eficaz e eficiente e gerir riscos. Isso inclui a criação de 
soluções práticas para abordar o acesso desigual à água e para melhor compreender e 
administrar a concorrência com fornecedores privados de água. 
- Supervisão de processos de contratação e dos contratos. 
- Gestão de uma equipe de contratados nacionais, com apoio pontual de consultores conforme 
necessário. 
 
O Gerente de Projeto pode ser responsável por: 
 
I. Atenção às Partes Interessadas 
- Estabelecer sólido relacionamento profissional com o cliente e os parceiros de 
implementação do projeto. 
- Gerir a comunicação para garantir que as partes interessadas estejam a par das atividades, 
progresso e exceções do projeto e estejam preparadas para receber a entrega dos produtos.  
- Assessorar o cliente em questões que possam impactar a realização de seus objetivos 
(incluidno questões de sustentabilidade é necesidades pós-projeto como manutenção) 
- Gerir o fluxo de informação entre o Conselho do Projeto / Chefe do Escritório e o projeto.  
 
II. Entrega de Produtos e Desempenho 
- Implementar os planos do projeto aprovados (incluindo o estabelecimento de objetivos 
intermediários) respeitando as tolerâncias estabelecidas pelo Conselho do Projeto  
- Gerir a produção dos produtos necessários, assumindo responsabilidade pelo progresso geral 
e pelo uso de recursos e iniciando ações corretivas onde necessário. 
- Interagir com fornecedores ou gerentes de conta externos 
- Autorizar Pacotes de Trabalho 
- Assessorar o Conselho do Projeto e o Chefe do Escritório quanto a quaisquer desvios do 
plano 
- Identificar e gerir riscos para maximizar o benefício para clientes e partes interessadas 
- Gerir e avaliar a qualidade de produtos e garantir que produtos são aceitos 
- Monitorar e avaliar o desempenho de prestadores de serviços 
- Seguir as Instruções do Ciclo de Gestão de Projetos e garantir que todas as políticas 
organizacionais sejam respeitadas 
- Preparar/adaptar os seguintes planos para a aprovação do Conselho do Projeto: I. 
Documentação de Início do Projeto; II. Plano de Compras; III. Plano de Recursos Humanos; IV. 
Planos de Fase/Exceção e Descrições de Produto relevantes 



- Preparar relatórios mensais, semestrais, anuais e finais, incluindo: I. Relatórios de Destaques; 
II. Relatórios de Conclusão de Fase; III. Relatório de Conclusão do Projeto; IV. Relatório de 
Entrega do Produto. 
- Manter os seguintes arquivos: I. Arquivo Azul; II. Arquivos de Compras, Recursos Humanos e 
Financeiro conforme exigido pelas respectivas práticas. 
- Garantir que toda despesa esteja em conformidade com as Regras e Regulamentos 
Financeiros (FRR) da UNOPS. 
- Gerir orçamentos, fluxo de caixa e despesas para garantir que produtos sejam entregues e 
que pagamentos para construtoras e pessoal sejam recebidos dentro do prazo.  
- Gerir e ser responsável pelas despesas do orçamento (com base em relatórios financeiros 
precisos) 
- Caso o Gerente de Projeto não tenha autorização para empenhar recursos, ele manterá estas 
responsabilidades e deverá monitorar e solicitar a outros que empenhem os recursos e 
realizem os desembolsos. 
 
III. Gestão de Pessoal 
- Liderar e motivar a equipe de gestão do projeto 
- Garantir que as expectativas comportamentais dos membros da equipe sejam definidas  
- Garantir que avaliações de desempenho sejam realizadas 
- Desempenhar o papel de Gestor da Equipe, ou delegar este papel  
- Desempenhar o papel de Apoio de Projeto, ou delegar a outra pessoa ou função 
- Garantir a segurança de todo o pessoal 
 
Formação: É exigida graduação em Engenharia Civil ou Arquitetura. É desejável Mestrado ou 
equivalente em qualquer campo ou especialização da gestão de projetos. É desejável f ormação 
em Gestão de Projetos em qualquer campo ou especialização relacionado a engenharia.  
 
Certificações: É desejável certificação em PMI ou Prince 2 – Practitioner. 
 
Experiência Profissional: São exigidos ao menos 2 anos de experiência na gestão de projetos 
de reabilitação, construção ou equivalente. É exigida experiência na entrega de resultados e na 
gestão de projeto 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 oral e escrita em português. É desejável conhecimento de Inglês ou 
Espanhol. 


