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PAULA COELHO DA NOBREGA
paula.nobrega@mdr.gov.br - (61)2108-1028
ANALISTA DE INFRAESTRUTURA

Carta de Apresentação
Coordenadora-Geral de Planejamento na Secretaria Nacional de Mobilidade e Serviços Urbanos do
Ministério do Desenvolvimento Regional, setor responsável pela implementação da Política Nacional de
Mobilidade Urbana e pela assistência técnica aos municípios no processo de elaboração de seus Planos de
Mobilidade Urbana.
Nos últimos 11 anos de atuação neste setor do Governo Federal foi responsável pela estruturação de diversos
programas para financiamento de empreendimentos de mobilidade urbana que têm como objetivo melhorar
as condições de deslocamento das pessoas nas cidades.
Possuo formação em Engenharia Civil e MBA em Gestão Pública. Minhas aptidões são: Capacidade de
análise, Gestão do tempo, Liderança, Proatividade, Redação, Relacionamento interpessoal, Tomada de
decisões, Trabalho em equipe.

Atuação Profissional
Áreas de Atuação
Gestão de projetos; Habitação e saneamento; Planejamento estratégico ou setorial; Políticas Públicas;
Transporte
Experiência Profissional
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - Servidor Público - 01/2019 até - Cargo:
COORDENADOR - Atividades: - Ações de fomento à implantação da Política Nacional de Mobilidade
Urbana;
- Articulação para elaboração do Plano Nacional de Mobilidade Urbana;
- Assistência técnica aos municípios no processo de elaboração dos Planos de Mobilidade Urbana Locais;
- Atendimento de demandas legislativas relacionadas à Política Nacional de Mobilidade Urbana;
- Estruturação de Programa de Capacitação para Municípios e Estados;
- Elaboração de normativos e desenvolvimento de sistemas informatizados relativos aos programas de
seleção para financiamento de empreendimentos de mobilidade urbana;
- Contribuição para publicações e cadernos técnicos relativos ao Planejamento da Mobilidade Urbana;
- Participação no processo de elaboração do Plano Plurianual do Programa Mobilidade Urbana.
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - Servidor Público - 07/2014 até 2019 - Cargo:
GERENTE - Atividades: - Coordenação das atividades de monitoramento e acompanhamento de
empreendimentos de mobilidade urbana;
- Auxílio aos entes federados na estruturação de projetos de mobilidade urbana de grande complexidade;
- Elaboração de normativos e desenvolvimento de sistemas informatizados relativos aos programas de
seleção para financiamento de empreendimentos de mobilidade urbana;
- Articulação com entes federados, agentes financeiros e Mandatária, visando aprimorar as propostas de
empreendimentos de mobilidade urbana;
- Acompanhamento de atividades relacionadas à realização dos Jogos Olímpicos Rio 2016;
- Contribuição para edição de portarias e normativos relacionados ao tema Mobilidade Urbana,
especialmente aqueles relacionados à operacionalização de empreendimentos por meio de Parcerias Público
Privadas.
>>NAO CADASTRADO<< - Estatutario - 10/2008 até - Cargo: ANALISTA DE INFRA-ESTRUTURA Atividades:
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Áreas do Conhecimento
Engenharia Civil; Engenharia De Transportes; Políticas Públicas
Formação Acadêmica
2006 - 2001 - graduação - UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - engenharia civil - Completo
Formação Complementar
2015 - 2015 - mba - UNIVERSIDADE CRUZEIRO DO SUL - gestão pública - Completo

Meus Talentos
Idiomas
Ingles - Compreeensão: Bom - Escrita: Bom - Conversação: Bom - Leitura: Bom
Aptidões
proatividade,tomada de decisões,relacionamento interpessoal,capacidade de análise,trabalho em
equipe,gestão do tempo,redação,liderança
Interesses Pessoais
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