OPORTUNIDADE Nº 022/2018 DE CONTRATAÇÃO DE ANALISTA TÉCNICO PARA O
PROGRAMA BOLSA FLORESTA
A Fundação Amazonas Sustentável – FAS vem por meio do presente, divulgar a
contratação de um (a) Analista Técnico para o Programa Bolsa Floresta, estando em
vigência, para essa finalidade, as seguintes disposições:
Art. 1º A FAS contratará um (a) Analista Técnico para assessorar tecnicamente a gerência
do Programa Bolsa Floresta (PBF), por meio de análise e produção técnica, sendo:
 Assessoria técnica a gerência do PBF, com ênfase em gestão e análise de
resultados;
 Apoio as gerências e superintendências em demandas e iniciativas estratégicas da
agenda PBF;
 Apoio específico à captação de recursos relacionadas ao PBF;
 Organização e acompanhamento das demandas de relatórios e produtos técnicos
junto aos coordenadores e técnicos do PBF;
 Elaboração de pareceres técnicos que apoiem a tomada de decisão com base em
dados e informações;
 Apoio na elaboração e revisão de produtos técnicos, publicações científicas e peças
de comunicação relacionados ao PBF;
 Elaboração e revisão de propostas para editais e prêmios;
Art. 2º Os principais requisitos a serem avaliados são:












Graduação, preferencialmente nas áreas das Ciências Naturais (Biologia, Ecologia)
e Engenharias (Agronomia, Ambiental e Florestal). Demais áreas (Economia,
Administração etc.) serão avaliadas considerando a experiência do (a) candidato
(a);
Pós-graduação desejável (diferencial);
Experiência profissional e/ou acadêmica na área de Ciências Ambientais (foco em
Ecologia e Conservação);
Facilidade de comunicação oral, escrita e boa capacidade de redação para
elaboração de documentos, relatórios e estudos (imprescindível);
Domínio técnico sobre as cadeias produtivas (diferencial);
Participação em PIBIC, ou outros programas de iniciação científica (diferencial);
Conhecimento nas ferramentas MS Office;
Capacidade de trabalhar em equipe multifacetada e em diferentes projetos;
Aptidão para engajamento e construção em equipe (cocriação);
Ter disponibilidade para trabalhar em período integral;

Art. 3º Os currículos serão selecionados pelo RH e os (as) candidatos (as) selecionados
(as) serão entrevistados pela gerente do Programa do Programa Bolsa Floresta e pelas
Superintendências Geral e Técnico-Científica.
Parágrafo Único: documentos comprobatórios do currículo deverão ser apresentados.
Art. 4º O regime de contratação será CLT.
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Art. 5º Os currículos deverão ser encaminhados para o correio eletrônico: rh@fasamazonas.org, com pretensão salarial no período 04/09 a 13/09 de 2018. No título da
mensagem de e-mail deve constar: “Seleção analista técnico - PBF”.

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

Início imediato.

Manaus, 04 de setembro de 2018.
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