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Artur Sgambatti Monteiro, LEED GA
Rua Cardeal Dom Sebastião Leme 350 / 302
20240-015 Rio de Janeiro - RJ (Brasil)
Cel: 55 21 979 010 514
artursmonteiro@gmail.com
Brasileira
16/02/1987

Experiência de Trabalho
Período
Ocupação exercida
Principais atividades e
responsabilidades

Empregador
Setor de atuação
Período
Ocupação exercida
Principais atividades e
responsabilidades

04/2013 – atualmente
Consultor Autônomo em Urbanismo e Meio Ambiente
Tendo iniciado seus estudos no Programa de Mestrado em Urbanismo da FAU/UFRJ teve a chance
de promover diversos projetos independentes, contudo sempre voltados para o desenvolvimento de
sua expertise na área Urbana e no macro planejamento, levando ao amadurecimento à diversas
áreas correlatas do saber. Teve envolvimento na criação de um aplicativo da prefeitura do Rio
referente à arte Urbana e Graffiti (especificamente); organizou diversos fóruns pelo país ligados a
discussão de Operações Urbanas Consorciadas, Estatuto da Cidade e Cidades Inteligentes;
estruturou e foi professor de um projeto de formação em Angola destinado aos governadores sobre
Governança, Cidades inteligentes e Novas Tecnologias na Administração Pública, tendo
trabalhado em diversas cidades pelo país africano.
Diversos
Planejamento Urbano e Arquitetura, Eventos, Educação, Integração Internacional, Desenvolvimento
Urbano, Operações Urbanas, Cidades Inteligentes e Arte Urbana.
01/2012 – 04/2013
Analista de Projetos Sênior
Como vencedor do concurso internacional para desenvolvimento do masterplan e arquitetura do
Parque Olímpico das Olimpíadas do Rio de Janeiro (2016) a AECOM foi responsável pelo
desenvolvimento de diversas estratégias. Atuei como parte integrante da equipe de
sustentabilidade do Parque Olímpico, tendo influência direta nos vários aspectos que dizem
respeito ao desempenho ambiental das arenas e do parque como um todo. O design dos mesmos
passou por profunda análise de critérios energéticos, de materiais utilizados, acerca da eficiência do
consumo de água, pegada de carbono e acerca da certificação LEED, a qual se espera alcançar
após a construção. Ainda há outros projetos com fortes características ambientais, tanto urbanos
quanto edílicos.

Empregador
Setor de atuação
Período
Ocupação exercida
Principais atividades e
responsabilidades
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Planejamento Urbano e Arquitetura
12/2009 – 12/2011
Analista de Projetos e Auditor
Como um funcionário da AECOM eu atuei nas áreas de consultorias e auditorias ambientais e de
planejamento urbano. Pelo mundo a AECOM possui diversas áreas nas quais é especialista,
incluindo remediação de áreas contaminadas, EIA/RIMAs e requalificação urbana, que são muito
fortes no Brasil. Também tive a oportunidade de trabalhar com projetos internacionais e
intercontinentais, dando suporte à diversos projetos nas áreas de emissões de gases de efeito estufa,
grandes eventos desportivos (como os Jogos Olímpicos no Rio 2016 e a Copa de 2014), correção

do solo, auditoria, legislação ambiental e gestão ambiental. Ainda, minhas competências
linguísticas desempenham um papel muito importante para as funções que desempenho na empresa.
Empregador
Setor de atuação
Período
Ocupação exercida
Principais atividades e
responsabilidades

Empregador
Setor de atuação
Período
Ocupação exercida
Principais atividades e
responsabilidades

Empregador
Setor de atuação
Período
Ocupação exercida
Principais atividades e
responsabilidades
Empregador
Setor de atuação
Período
Ocupação exercida
Principais atividades e
responsabilidades
Empregador
Setor de atuação

Página 2 / 3 - Curriculum vitae de
Artur Sgambatti Monteiro

AECOM
Rua Antônio das Chagas / 133, 04714-000 São Paulo - SP (Brasil)
Consultoria Ambiental e de Planejamento Urbano
09/2009 – 12/2009
Assistente de Projetos
Como assistente de projeto tive a chance de realizar várias atividades de suporte para o comércio
internacional e desenvolvimento mútuo entre os países do MERCOSUL e Alemanha. O escritório,
no qual eu trabalhava, não era apenas a entidade responsável por promover todo o contato comercial
entre o bloco sul-americano (MERCOSUL), mas também é responsável pela promoção, comercial,
entre ambas partes. Assim, eu tinha muitas tarefas, tais como, a organização de vários eventos,
conferências, mesas-redondas e delegações empresariais técnicas em diferentes áreas como meio
ambiente, uso de energia, planejamento urbano e potencial de desenvolvimento. A prospecção de
novas oportunidades de negócio foi outro ponto de concentração das minhas atividades.
MPB - Mercosur Projekt Büro
Börsenplatz / 4, 60313 Frankfurt am Main - HE (Alemanha)
Representação Internacional
07/2008 – 09/2009
Trainee Sênior
Durante os primeiros seis meses que passei na Câmara Alemã, eu participei de um dos mais
rigorosos programas de Trainees do Brasil. Éramos uma equipe altamente qualificada de dez
Trainees aplicada para atrair novos membros e associados à instituição. Assim, realizávamos várias
reuniões com presidentes e diretores comerciais de diversas empresas, a fim de atualizá-los dos
nossos serviços e vender nosso produto (a própria Câmara). No final do programa de Trainee, tendo
alcançado a primeira posição em vendas, eu fui premiado com uma oportunidade de três meses na
Bolsa de Valores alemã, em Frankfurt. Durante o semestre seguinte, eu também assumi a
responsabilidade de coordenar o processo de seleção de treinar a próxima equipe de Trainees. Ao
mesmo tempo, eu coordenei um time análogo em Belo Horizonte e ajudei na organizar uma feira
internacional de meio ambiente (Ecogerma 2008).
AHK – Câmara Brasil-Alemanha de Indústria e Comércio
Rua Verbo Divino / 1488, 04718-000 São Paulo – SP (Brasil)
Representação Internacional
01/2006 – 12/2007
Pesquisador
Durante este período, realizei pesquisa científica. O meu grupo estava interessado na coleta seletiva
de lixo, reciclagem e o poder que tais atividades exercem no fomento da participação da
população nas decisões comunitárias (principalmente sociais, educacionais e ambientais).
Universidade de São Paulo
Avenida Arlindo Bétio / 1000, 03828-000 São Paulo – SP (Brasil)
Instituição de Pesquisa
06/2005 – 12/2006
Pesquisador
Durante este período, realizei pesquisas científicas na área de ecologia aquática de anfíbios e
limnologia para minha universidade. As visitas de campo e leituras complementares foram bastante
intensas atividades diárias, o que me deixou muito interessado no saber acadêmico.
Universidade de São Paulo
Avenida Arlindo Bétio / 1000, 03828-000 São Paulo – SP (Brasil)
Instituição de Pesquisa

Educação e Treinamentos
Período
Título da qualificação atribuída
Organização de ensino
Principais disciplinas e competências
envolvidas
Organização de ensino

Período
Título da qualificação atribuída
Principais disciplinas e competências
envolvidas

2013 - atual
Mestre em Urbanismo
Universidade Federal do Rio de Janeiro
Título da Dissertação: "Rio: Resistência pela Arte Urbana em uma Cidade em Transformação”
Universidade Federal do Rio de Janeiro
Av. Pasteur / 250 – Fundos, 22290-240 Rio de Janeiro (Brasil)

03/2005 – 12/2010
Bacharel em Gestão Ambiental
Título do Trabalho Final: "Segregação sócio-espacial e mobilidade urbana na cidade de São Paulo.
Pesquisa baseada na pesquisa Origem-Destino 2007."
- Auditoria Ambiental
- Gestão Ambiental e Social
- Direito Ambiental
- Economia Ambiental e de Desenvolvimento
- Transporte e Planejamento Urbano
- Poluição do Solo, da Água e do Ar

Organização de ensino

- Engenharia Ambiental
- Gestão de Resíduos Sólidos
- Manejo de Recursos Hídricos
- Avaliação de Impacto Ambiental
- Saúde Ambiental

Universidade de São Paulo
Avenida Arlindo Bétio / 1000, 03828-000 São Paulo (Brazil)

Publicações -MONTEIRO, A. S. &; VIEIRA, V. Cidades Sustentáveis. Revista Saneas. Ano XII, nº 46. São Paulo,
Brasil. Out.2012.
-MONTEIRO, A. S. &; MELLO,A. U. Segregação socioespacial e mobilidade urbana na cidade de
São Paulo. Análise baseada na pesquisa OD de 2007. XI Jornada do trabalho. João Pessoa,
Brasil. Out.2010.
-MONTEIRO, A. S; SCHIESARI, L. C. &; ILHA, P. Ecologia de comunidades aquáticas em um
mesocosmo natural. VIII Congresso Brasileiro de Ecologia. Caxambu, Brasil. Set.2007.

Habilidades e competências
pessoais
Outras línguas

Compreensão

Auto-avaliação
Nível europeu (*)

Compreensão ao
ouvir

Fala

Leitura

Interação ao
conversar

Escrita
Produção oral

N/A

Português

C2

Língua mãe

C2

Língua mãe

C2

Língua mãe

C2

Língua mãe

C2

Língua mãe

Inglês

C1

Usuário
Proficiente

C1

Usuário
Proficiente

C1

Usuário
Proficiente

C1

Usuário
Proficiente

C1

Usuário
Proficiente

Espanhol

B2

Usuário
Independente

C1

Usuário
Proficiente

B2

Usuário
Independente

B2

Usuário
Independente

B2

Usuário
Independente

Alemão

C1

Usuário
Proficiente

B1

Usuário
Independente

C1

Usuário
Proficiente

C1

Usuário
Proficiente

B1

Usuário
Independente

(*) Common European Framework of Reference (CEF) level
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