OPORTUNIDADE Nº 001/2018, PARA CONTRATAÇÃO DE ANALISTA TÉCNICO
DO COMPONENTE EDITAL FLORESTA EM PÉ
A Fundação Amazonas Sustentável (FAS) vem, através do presente, contratar ANALISTA
TÉCNICO DO COMPONENTE EDITAL FLORESTA EM PÉ para acompanhar e monitorar
PROJETOS DE ARRANJOS PRODUTIVOS SUSTENTÁVEIS EM ÁREAS DE ENTORNO E
MOSAICOS DE ÁREAS PROTEGIDAS E CORREDORES ECOLÓGICOS NO AMAZONAS
estando em vigência, para essa finalidade, as seguintes disposições:

A Fundação Amazonas Sustentável (FAS) e o Banco Nacional do Desenvolvimento
(BNDES)/Fundo Amazônia apoiarão projetos produtivos sustentáveis em comunidades nas
áreas de entorno e mosaicos de áreas protegidas e corredores ecológicos no Amazonas por
meio do EDITAL FLORESTA EM PÉ, lançado pela FAS.
Este tem por finalidade incentivar os arranjos produtivos sustentáveis, o empreendedorismo
de base comunitária, contribuir para o alcance dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável
(ODS), bem como fortalecer as associações de base criando mecanismos financeiros mais
duradouros para os investimentos em infraestrutura social comunitária.
A FAS contratará um (a) analista técnico (a) para apoiar a gestão do COMPONENTE EDITAL
FLORESTA EM PÉ, conforme descrição das atividades abaixo:

1. Apoiar a coordenação do Edital Floresta em pé em todas as atividades relativas a este
componente;
2. Apoiar o processo de contratação das organizações finalistas a chamada pública;
3. Apoiar a organização de eventos de formação e capacitação em diversas temáticas;
4. Zelar pela digitalização e guarda de toda a documentação relevante para comprovar a
regularidade do processo de monitoramento dos projetos aprovados;
5. Apoiar o acompanhamento dos projetos aprovados no âmbito do edital, de modo a
garantir sua efetiva implantação e estreita concordância com os termos aprovados,
comunicando e atuando para sanar quaisquer problemas ou desvios identificados ou
comunicados;
6. Apoiar o gerenciamento do cronograma de entrega de relatórios técnicos e prestações
de contas;
7. Organizar e cumprir calendário de monitoramento in loco dos projetos, elaborando
relatórios executivos de campo com eventuais encaminhamentos;
8. Elaborar relatórios consolidados acerca do status dos projetos em andamento.
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São requisitos mínimos exigidos aos candidatos:






Profissional de nível superior na área de Ciências Humanas, Agrárias ou Meio
Ambiente; aceitável Técnico em Agroecologia (com experiência);
Atuação em iniciativas de inclusão socioprodutiva, geração de ocupação e renda;
Experiência em acompanhamento de projetos;
Disponibilidade para viagens ao interior do Amazonas (transporte aéreo e fluvial);
Experiência em trabalhos com comunidades na Amazônia é desejável.

Os currículos serão selecionados pelo RH e as propostas selecionadas serão chamados para
entrevistada a ser realizada pelo Superintendente Técnico-Científico e demais membros da
superintendência.
Art. 7º As propostas deverão ser encaminhadas para rh@fas-amazonas.org, no período de
26/01/18 a 04/02/2018. No título da mensagem de e-mail deve constar: “Analista Técnico
Componente Edital”.
Manaus-AM, 26 de janeiro de 2018.

Obs.: Daremos retorno para candidatos (as) que tiverem seus currículos selecionados para
entrevistas.
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