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Seleção aberta para compor o núcleo técnico da UMP-BA no âmbito do projeto Urba
Bahia
Enviado por Administrator
05-Dez-2011
Atualizado em 05-Dez-2011

Através do apoio e parceria de Urba Mundo, a UMP-BA abre uma seleção para
iniciar o projeto Urba Bahia qual consiste dentre outros no planejamento e
elaboração de projetos de moradia digna para pessoas de baixa renda segundo as
normas dos programas do Governo Federal.

A UMP-BA e Urba Mundo estão procurando:

1. Um (a) coordenador (a)
administrativo (a)/ jurista

O papel dessa pessoa será:

- coordenar o núcleo técnico;
- prestar conta perante UrbaMundo (balancete, relatórios de atividades e
financeiros);
- acompanhar todas as atividades do projeto UrbaBahia;
- criar e manter dossiês para cada obra em execução da UMP-BA;
- articular-se junto à coordenação para garantir a interlocução com os diversos
parceiros institucionais (UrbaMundo, UFBA, UNEB, IngDM, IFBA, Governos, outros
movimentos sociais, etc.) e instituições financiadoras (Caixa Ecônomica
Federal);
- integrar técnicas(os) sociais (assistente social, psicólogo (a), sociólogo
(a), pedagogo (a)) dentro do núcleo ao desenvolver de UrbaBahia;
- assessorar juridicamente os diversos projetos da UMP-BA bem como UrbaBahia;
- fazer a contabilidade do projeto UrbaBahia;
- fortalecer o vínculo entre o núcleo técnico e a coordenação da UMP-BA;
- responsabilizar-se pela criação do fundo rotativo garantindo a continuidade
do núcleo bem como sua ampliação;
- disponibilizar os documentos necessários à auditoria contratada por UrbaMundo
(balancete, relatórios de atividades e financeiros, notas fiscais, comprovantes
diversos);
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Obs: com forte capacidade de trabalhar em equipe.

2. Um (a) arquiteto (a)

O papel dessa pessoa será:

- auxiliar o (a) coordenador (a) em relação à interlocução com parceiros
intitucionais;
- elaborar projetos e/ou articular-se com outros profissionais: urbanístico,
geométrico, paisagístico, arquitetônico, estrutural;
- saber integrar metodologias participativas ao desenvolver do planejamento dos
futuros bairros a serem contemplados junto as comunidades e beneficiários (as)
;
- criar e manter dossiês para cada obra em execução da UMP-BA;
- assessorar as comissões gestoras e fiscais no âmbito do seu desempenho (CRE e
CAO);
- integrar no seu trabalho os eixos transversais seguintes: meio-ambiente
(biotecnologias, inovações... ), acessibilidade para quem tem deficiências e de
geração de renda tendo em vista os três fatores do desenvolvimento sustentável
(social, econômico e ambiental);

Obs: com forte capacidade de trabalhar em equipe.

3. Um (a) engenheiro (a) civil

O papel dessa pessoa será:

- auxiliar o (a) coordenador (a) em relação à interlocução com parceiros
intitucionais;
- elaborar projetos e/ou articular-se com outros profissionais: estrutural,
hidrossanitário, elétrico e telefone, de redes na infraestrutura (água, sistema
de esgotamento sanitário, drenagem e luz), segurança e combate a incêndio,
geotécnia (contenções), terraplanagem e gerenciamento de resíduos sólidos;
- saber integrar metodologias participativas ao desenvolver do planejamento dos
futuros bairros a serem contemplados junto as comunidades e beneficiários (as);
- criar e manter dossiês para cada obra em execução da UMP-BA;
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- assessorar as comissões gestoras e fiscais no âmbito do seu desempenho (CRE e
CAO);
- integrar no seu trabalho os eixos transversais seguintes: meio-ambiente
(biotecnologias, inovações... ), acessibilidade para quem tem deficiências e de
geração de renda tendo em vista os três fatores do desenvolvimento sustentável
(social, econômico e ambiental);

Obs: com forte capacidade de trabalhar em equipe.

Quem tiver interesse, por favor, mandar curriculo para olivier.grobet@humanitaire.ws e
uniaomoradia@ibest.com.br .
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