
 
 

Cooperação Financeira Brasil / Alemanha 
KfW- Banco de Desenvolvimento, Brasília – Brasil  

 
Anúncio de Posição de Trabalho:  

 

Especialista em aquisições de projetos  
 
 

Há mais de 50 anos, o KfW - Banco de Desenvolvimento apoia o governo federal alemão a 

alcançar seus objetivos na política de desenvolvimento e de cooperação internacional. Desta 

forma, o KfW financia investimentos e serviços de consultoria em parcerias com o setor 

público em mais de 100 países. Assim o KfW ajuda os países parceiros na África, Ásia, 

América Latina e Sudeste da Europa a criar melhores condições de vida e, ao mesmo tempo, 

proteger o clima e o meio ambiente. Com recursos do orçamento federal alemão e recursos 

próprios, o KfW financia investimentos e projetos estruturantes em diversos setores, como 

saúde, educação, abastecimento de água, energia, desenvolvimento rural e 

desenvolvimento do sistema financeiro.  

Desde 1994 o KfW - Banco de Desenvolvimento tem, juntamente com a cooperação técnica 

alemã, através da GIZ, um escritório de representação em Brasília com o objetivo de apoiar 

o diálogo de cooperação entre o governo brasileiro e alemão e com os parceiros. 

No Brasil o objetivo do trabalho do KfW - Banco de Desenvolvimento é definido no âmbito 

global de proteção do clima e da biodiversidade. As áreas prioritárias de cooperação alemã 

são: (i) protecção e uso sustentável dos recursos naturais, especialmente das florestas 

tropicais, e (ii) clima e energia, principalmente através de projetos de eficiência energética e 

energia renovável como também da promoção do desenvolvimento urbano sustentável 

(especialmente em saneamento e mobilidade). No que diz respeito do clima e energia, o 

KfW financia projetos de infra-estrutura e outros investimentos orientados a reformas 

juntamente com parceiros brasileiros. Os projetos da infra-estrutura são financiados quase 

exclusivamente por créditos.  

Portanto, o KfW apoia o planejamento, financia o investimento, acompanha a 

implementação, monitora e avalia os projectos de Cooperação Financeira nestes setores e 

conduz o diálogo com parceiros nacionais e internacionais. Os projetos são realizados a 

pedido dos parceiros brasileiros, que são também responsáveis pela sua execução. 

 

Tarefas 

Buscamos um/a Especialista para fazer parte da equipe do KfW em Brasília para apoiar a 

aquisição de novos projetos, com parceiros públicos, principalmente no setor financeiro. 

Setorialmente a aquisição se concentrará a projetos de desenvolvimento urbano 

(especialmente saneamento) como também a projetos em energias renováveis dependendo 

da demanda identificada.  



 
Ele/a trabalhará em colaboração com os gerentes de projeto no escritório do KfW em Brasilia 

e os gerentes de projetos no KfW em Frankfurt am Main. O Especialista com a função de 

coordenador/a de projetos estará subordinado ao diretor do escritório de Brasília. 

As responsabilidades a serem assumidas pelo Especialista, assim como atividades a serem 

realizadas são, especialmente, as seguintes: 

- Como especialista em financiamento do setor público, você levará ativamente a 

preparação e realização de aquisições de projetos com uma série de parceiros públicos 

no Brasil, incluindo em particular os bancos públicos de desenvolvimento nacionais, 

regionais e estaduais, mas também os próprios estados e as cidades.  

- Assistência e liderança na preparação dos projetos (p.ex. com estudos) nas primeiras 

fases de implementação em estreita coordenação com o equipe de projeto (deal team) 

e outros gerentes do KfW. 

- Elaboração conceitual de abordagens de projetos novos e inovadores das diferentes 

áreas de foco setorial do KfW no Brasil. Isto também incluirá abordagens específicas do 

setor financeiro (além de empréstimos, incluindo p.ex. Green Bonds e mecanismos de 

garantias).  

- Observar os desenvolvimentos no setor financeiro, especificamente relacionado a 

aspectos regulatórios e de sustentabilidade.  

- Fazer acompanhamentos e cooperações com outras agências de cooperação bilateral e 

organismos multilaterais.  

- Contribuições para a preparação e realização de encontros / eventos com parceiros 

nacionais e internacionais e preparar temáticas e materiais para o diálogo político. Apoio 

nos preparativos e acompanhamento de delegações visitantes e missões de projetos. 

- Além das especificações acima, é esperada também uma participação ativa no 

funcionamento do escritório do KfW em Brasilia. Isto pode incluir demandas que estão 

fora do contexto das tarefas descritas acima.  

 
 
Perfil  
 

- Ter formação universitária reconhecida (Mestrado), preferencialmente nas áreas de 

economia e finanças. 

- Mínimo de 10-15 anos, de experiência professional. Preferencialmente conhecimentos e 

experiências devem ter sido obtidos no processo de financiamentos em projetos de 

infraestruturas públicas e/ou no trabalho com bancos de desenvolvimento. 

- Capacidade e experiência no desenvolvimento de projetos inovadores.  

- É desejável a experiência prática em gerenciamento de projetos, preferencialmente em 

projetos de cooperação internacional.  

- Experiência em articulação, colaboração e contato efetivo com diferentes clientes e 

parceiros, como também na manutenção e estabelecimento de redes profissionais com 

instituições relevantes no setor público e financeiro. 

- Conhecimento de políticas de mudança climática em nível nacional e internacional, e, de 

preferência, de política de cooperação internacional de desenvolvimento. 

 



 
O candidato deve demostrar as seguintes habilidades 

- Fluência no idioma Português e Inglês. O conhecimento de Alemão é desejável. 

- Alto nível de engajamento, sociabilidade e especialmente habilidade e empatia em 

colaboração com parceiros nacionais e internacionais e no nivel politico. 

- Forte capacidade de trabalhar em equipe e de forma autônoma orientado ao 

cumprimento de objetivos e alcance de resultados. 

- Forte capacidade de comunicação em forma efetiva em um entorno multicultural. 

- Enfoque em soluções e capacidade de organização de trabalho para desenvolver as 

tarefas com um máximo de eficácia e eficiência. 

- Disponibilidade para viajar a trabalho. 

 

Relação de trabalho 

- O/a Especialista em aquisições de projetos será contratado no Brasil conforme CLT e 

será considerado um período de experiência de 90 dias ("Contrato de Experiência"). No 

caso de aprovação por parte do banco, o/a Especialista deverá demonstrar a sua 

vontade de trabalhar em longo prazo no KfW em Brasília. 

- A carga-horária é de 40 horas. O nível salarial depende do perfil do candidato.  

- Oferecemos um trabalho interessante e variado, um ambiente dinâmico e dedicado, e 

condições de trabalho estáveis. 

- O posto em questão já está disponível, mas o início do trabalho se dará através de um 

acordo entre o/a candidato/a aprovado/a. 

- É preciso ter autorização para trabalhar no Brasil. 

 

Contato  

Interessados podem enviar seu currículo com pretensões salariais e carta de motivação até 

o dia 31.07.2021 para o seguinte endereço postal:  

 
KfW Entwicklungsbank 
Agência do KfW no Brasil 
- referência: Especialista em aquisições de projetos - 
SCN, Q.1, Bloco C 
Edifício Trade Center, Sala 1706 
70711-902 Brasília, DF, Brasil 
 
ou o endereço email kfw.brasilia@kfw.de.  
 

Pedimos a sua compreensão de que apenas os candidatos da lista curta serão contatados. 

mailto:kfw.brasilia@kfw.de

