OPORTUNIDADE Nº 013/2018 DE CONTRATAÇÃO DE GERENTE (A) DO
PROGRAMA EDUCAÇÃO E SAÚDE - PES
A Fundação Amazonas Sustentável - FAS vem através do presente, divulgar a contratação
de um(a) Gerente do Programa Educação e Saúde - PES, estando em vigência, para essa
finalidade, as seguintes disposições:
A FAS contratará os serviços de um profissional para a gestão dos programas e projetos da
entidade, vinculados à temática de educação, saúde e cidadania, conforme descrição das
atividades abaixo:
 Gerenciar, supervisionar e avaliar a execução permanente de todos os projetos, trabalhos
e estudos, bem como as demais atividades vinculadas ao PES;
 Controlar a execução dos projetos vinculados ao PES por meio de gestão ativa sobre as
equipes de trabalho, incluindo o acompanhamento da evolução dos projetos, por meio de
metas e indicadores;
 Coordenar e gerir pessoas, em Manaus e no interior, garantido eficiência e eficácia das
atividades em execução e propor metodologias de avaliação contínua de resultado e
desempenho;
 Planejar e supervisionar as atividades dos programas junto aos times de trabalho,
proporcionando as diretrizes e elementos técnicos para a sua viabilidade e execução, de
acordo com a orientação orçamentária geral;
 Apoiar a superintendência técnico-científica e a superintendência geral da FAS para o
planejamento estratégico da instituição, no que concernem as temáticas de educação,
saúde e cidadania;
 Apoiar o desenvolvimento dos programas do PES, formulando planos de trabalho para os
projetos, apoio às pesquisas, estudos e demais serviços técnicos relacionados às suas
atividades;
 Participar de maneira ativa de espaços de debates, nacionais e internacionais, sobre o
tema e influenciar na construção de metodologias apropriadas para a melhoria das políticas
públicas voltadas à promoção da saúde e da educação na Amazônia profunda;
 Propor projetos inovadores para educação no campo, que possam servir de referência para
a promoção de políticas públicas mais adequadas à realidade complexa da Amazônia;
 Participar da discussão, análise e elaboração de termos de referência para fins de
cooperação técnico-científica com organismos e instituições governamentais, privadas,
organismos internacionais, bem como acompanhamento de missões e visitas nacionais e
internacionais, vinculadas à temáticas de interesse;
Os principais requisitos a serem avaliados são:
 Experiência profissional e pessoal em projetos de educação, cidadania e saúde,
envolvendo populações e lideranças locais, em processos de larga escala e múltiplas
parcerias, em todos os níveis, com múltiplos atores sociais e instituições;
 Capacidade de articular atividades em rede, bem como manter relacionamento de alto nível
com os parceiros institucionais (públicos e privados) da FAS vinculados às áreas de
educação e saúde;
 Comprovada habilidade de gestão de pessoas e liderança de alto desempenho;
 Elevado índice de inquietude e motivação para uma ação transformadora da realidade;
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 Conhecimento aprofundado de pedagogia e dos debates mais atuais sobre as alternativas
para a melhoria do ensino e para educação no campo;
 Curso superior e especialização em pedagogia ou, se formado em áreas afins, com
formação stricto sensu em Educação;
 Conhecimento prático em informática (Word, Excel, PowerPoint e Internet);
 Ter disponibilidade para trabalhar em período integral;
 Ter disponibilidade para viagens frequentes, de curta e média duração;
 Facilidade de comunicação oral, escrita e boa capacidade de redação para elaboração de
documentos, relatórios e estudos;
 Fluência escrita e oral nos idiomas português, inglês e espanhol (desejável);
 Facilidade para relacionamento interpessoal e trabalho cooperativo;
 Capacidade de liderança e carisma;
 Pro-atividade e comprometimento com a instituição;
Os currículos serão selecionados pelo RH e os (as) candidatos (as) selecionados (as) serão
entrevistados pelo Superintendente Técnico-Científico e demais membros da
superintendência.
Parágrafo Único: documentos comprobatórios do currículo deverão ser apresentados no ato
da entrevista.
O regime de contratação será CLT. Adicionalmente serão concedidos os seguintes benefícios:
vale alimentação, auxílio transporte e plano de saúde/odontológico.
Os currículos deverão ser encaminhados para o correio eletrônico: rh@fas-amazonas.org,
com pretensão salarial no período de 03 a 10/05/2018, no título do e-mail deve constar:
“Gerente do Programa Educação e Saúde”.
Obs.: Daremos retorno para candidatos (as) que tiverem seus currículos selecionados para
entrevistas.
Manaus, 03 de maio de 2018.
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