
 
  
 
 
 
 

 

A Cooperação Alemã para o Desenvolvimento Sustentável por meio da Deutsche 

Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH procura: 

Assessor/a técnico/a nacional no projeto “Apoio à Agenda Nacional de 

Desenvolvimento Urbano Sustentável no Brasil” e Transformative Urban 

Mobility Initiative (TUMI) 

 

Sobre a GIZ  

A Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH é uma empresa do 

governo alemão atuante no âmbito da cooperação internacional para o desenvolvimento 

sustentável. A GIZ tem mais de 50 anos de experiência em uma ampla variedade de áreas, como 

o desenvolvimento e emprego, a energia, meio ambiente, manutenção da paz e segurança. 

Como empresa federal de utilidade pública, a GIZ apoia o governo alemão – em particular, o 

Ministério Federal para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (BMZ) e o Ministério do 

Meio Ambiente, (BMU) – e outras entidades dos setores público e privado em cerca de 130 

países no alcance dos seus objetivos em cooperação internacional. A GIZ atua em base nos 

princípios de cooperação e liderança (KuF): 1) criar juntos significado; 2) cooperar na 

diversidade; 3) praticar liderança adaptativa e 4) experimentar e inovar. Com este objetivo, 

a GIZ trabalha em conjunto com os seus parceiros para o desenvolvimento de soluções eficazes 

e sustentáveis. 

 

Sobre o Projeto 

O projeto “Apoio a à Agenda Nacional de Desenvolvimento Urbano Sustentável no Brasil 

(ANDUS)” visa apoiar os atores em nível federal, estadual e municipal na implementação de 

estratégias de planejamento e gestão urbana sustentável com foco em mitigação e adaptação à 

mudança do clima. Também serão consideradas as interrelações com o entorno e a geração de 

serviços ecossistêmicos para as cidades e a relevância da transformação digital no contexto 

urbano. Regulamentações, instrumentos e orientações existentes serão aprimorados, ampliados 

e testados no âmbito de projetos piloto. As abordagens de desenvolvimento urbano sustentável 

serão integradas a políticas públicas, programas setoriais e linhas de financiamento direcionados 

às cidades. A capacitação e difusão possibilitará sua aplicação por municípios e outros atores 

institucionais. Assim, a médio prazo, as cidades brasileiras poderão cumprir critérios de 

sustentabilidade e enfrentamento da mudança do clima, fortalecendo o seu papel como 

protagonistas em termos de mitigação e adaptação. A Parceria Brasil-Alemanha sobre 

Urbanização permitirá apoiar processos de aprendizagem e intercâmbio internacionais, 



 
  
 
 
 
fomentando a implementação da Nova Agenda Urbana e os objetivos da Agenda 2030. Os 

parceiros políticos dos projetos são o Ministério de Desenvolvimento Regional e o Ministério do 

Meio Ambiente. O projeto também trabalho com seis municípios pilotos no Brasil.  

 

A TUMI E-Bus Mission é um projeto global financiado pelo Ministério Alemão de Cooperação 

Econômica e Desenvolvimento (BMZ), o grupo de organizações constituído por: C40 Cities, 

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), The International Council on 

Clean Transportation (ICCT), The Institute for Transportation and Development Policy (ITDP), 

ICLEI – Local Governments for Sustainability, The International Association of Public Transport 

(UITP) and World Resource Institute (WRI), trabalharão juntos para acelerar a transição para 

ônibus elétricos globalmente. Globalmente a TUMI E-Bus Mission apoiará 20 cidades deep dive 

na sua transição para a inserção de ônibus elétricos. Grupos nacionais e regionais ajudarão a 

expandir estes esforços para 100 cidades aprendizes até ao final de 2022. Até 2025, 500 cidades 

aprendizes serão inspiradas, e estas ações resultarão numa aquisição de mais de 100.000 

ônibus elétricos e numa redução de mais de 15 megatoneladas de emissões de CO2. A crescente 

procura por ônibus eléctricos em todo o mundo irá acelerar a maturação da tecnologia e a sua 

implantação em massa. No Brasil as cidades de São Paulo, Campinas, Rio de Janeiro, Salvador 

e Curitiba fazem parte da TUMI E-Bus Mission além de outras cidades que entrarão como 

“parceiros de aprendizagem “. 

 

 

Áreas de responsabilidade 

O(a) colaborador(a) atuará em Brasília, em regime integral, realizando atividades de apoio à 

cooperação técnica no projeto ANDUS e no projeto global TUMI E-Bus Mission. Ele/ela 

contribuirá para a articulação com os municípios parceiros dos dois projetos e de outros projetos 

urbano da GIZ, para o aprimoramento de instrumentos de desenvolvimento urbano sustentável, 

e o desenho de processos e ferramentas de capacitação e trabalho em rede com municípios. 

 

Principais tarefas  

Assessoria técnica aos Projetos, especialmente nas seguintes atividades: 

 

• Assessoria técnica para a revisão do Guia para o Plano Diretor 

• Assessora técnica para o desenvolvimento de módulos de educação a distância (EAD) 

sobre instrumentos urbanos 

• Apoio técnica para o programa de mentoria para municípios sobre desenvolvimento 

urbano sustentável  

• Coordenação a colaboração de municípios do projeto ANDUS e de outros projetos da 

GIZ na Rede de Desenvolvimento Urbano Sustentável (REDUS) 

• Facilitação do processo de aprendizagem entre os municípios “deep dive” e os 

municípios “parceiros de aprendizagem” da TUMI E-Bus Mission 

• Apoio a coordenação local do projeto da TUMI E-Bus Mission com parceiros locais e a 

equipe global 

• Apoio na articulação estratégica da GIZ no portfólio Transformação Urbana com os 

municípios parceiros 

• Apoio na estratégia de comunicação e processos de sistematização dos projetos; 



 
  
 
 
 

• Desempenho em outras funções e tarefas a pedido do responsável do projeto; 

• Apresentação dos projetos ou temas relacionados em reuniões, conferências, etc. ao 

pedido do superior; 

• Representação do projeto à instituições terceiras ao pedido do superior. 
 

Qualificações, experiências e conhecimentos adicionais exigidos 

• Graduação em uma das seguintes áreas: arquitetura, urbanismo, administração 

pública, geografia, ciências políticas, ciências econômicas, ou áreas correlatas;  

• Conhecimentos e experiências profissionais (mínimo 5 anos) das políticas e agendas 

municipais na área de desenvolvimento urbano com foco em mobilidade, 

descentralização e boa governança;  

• Conhecimentos e experiência com a implementação de instrumentos de 

desenvolvimento urbano  

• Conhecimentos e experiência no tema da mobilidade urbana 

• Experiência de dar assessoria no setor de desenvolvimento urbano nos níveis 

nacionais, estaduais e locais e experiência em apresentar os temas ao público 

(terceiros) (foco no nível municipal) 

• Experiências na cooperação e capacitação de administrações públicas no Brasil, 

inclusive experiência prática em nível municipal e federal, política urbano, cambio 

climático;  

• Capacidade para trabalhar em equipe, excelentes competências em comunicação e 

interculturais;  

• Inglês avançado. 
 

Qualificações, experiências e conhecimentos adicionais desejáveis 

• Primeiras experiências com a cooperação internacional de desenvolvimento;  

• Conhecimento em alemão. 

 

O que oferecemos 

• Local de trabalho: Brasilia; 

• Início imediato (negociável); 

• Regime de contratação: CLT; 

• Carga horária: 40 horas semanais (segunda a sexta, 8 horas diárias);  

• Plano de saúde com 100% de cobertura sem coparticipação para o/a colaborador/a (a 
GIZ cobre 50% para cada filho/a e 20% para seu/sua cônjuge);  

• Plano dental opcional no valor de R$ 13,88 (por pessoa) para o/a colaborador/a e seus 
familiares; 

• Vale-alimentação no valor de R$ 625,00 para o/a colaborador/a;  

• Benefício de seguro de vida para o/a colaborador/a com cobertura até R$ 200 mil; 

• Vale transporte: fornecido de acordo com proporção da renda, descontando 6% do 
salário;  



 
  
 
 
 
• Avaliação anual de desempenho com incentivo financeiro (de acordo com regimento 

interno);  

• Variadas oportunidades de capacitações de acordo com a demanda da agência;  

• Oferecemos um ambiente de trabalho extremamente dinâmico, multicultural e com 
oportunidades de novas aprendizagens.  

 

Condições de candidatura 

Caso tenha interesse na vaga, envie-nos os seguintes documentos, até o dia 01.09.2021, através 

da Reachr: 

 
• Curriculum vitae; 

• Carta motivacional; 

• 2 contatos de referência.  

• Pretensão salarial bruta. 

Candidaturas exclusivamente pela plataforma Reachr. 

Apenas os/as candidatos/as que atendam o perfil e selecionados/as para participar do processo 

seletivo serão contatados/as. 

 

 

 

 

A GIZ é uma empresa que se preocupa com a igualdade de oportunidades para todas/os, 
independente da raça, gênero e deficiência física (PcD). A diversidade é uma característica 
fundamental do nosso trabalho.  
 
Por isso, candidaturas que se enquadrem nos critérios mencionados terão preferência no 
caso de empate para essa vaga. 

https://www.reachr.com.br/#/vaga/giz/assessora-tecnicoa--projeto-apoio-a-agenda-nacional-de-desenvolvimento-urbano-sustentavel/11719/brasilia/df

