OPORTUNIDADE Nº 032/2018 PARA CONTRATAÇÃO DE UM (A) ASSISTENTE
DE PROJETOS
A Fundação Amazonas Sustentável (FAS) torna público esse edital para as seguintes
disposições:
A FAS contratará os serviços de um (a) Assistente de Projetos para atuação no âmbito das
atividades de empreendedorismo com as seguintes atribuições:








Apoiar a coordenação do Projeto nas atividades inerentes as ações de
empreendedorismo;
Apoiar na co-criação de produtos florestais, desenvolvimento de marca e estruturação
comercial;
Apoio a realização do plano de negócios dos produtos;
Analisar o desempenho de aplicação e resultado do capital de giro;
Mobilização de comunitários para participação no projeto;
Definição das áreas que receberão treinamentos relacionados ao projeto;
Apoiar a realização de eventos técnicos.

São requisitos mínimos exigidos aos candidatos:








Formação completa em administração ou áreas afins;
Experiência com assessoria para desenvolvimento e execução de projetos no âmbito
do empreendedorismo;
Disponibilidade para viagens;
Facilidade de comunicação oral, escrita e boa capacidade de redação;
Dinamismo e pro-atividade;
Facilidade para relacionamento interpessoal e trabalho em equipe;
Ter iniciativa e comprometimento com a Instituição;

Os currículos serão selecionados pela Gerencia do Programa de Educação e Saúde e os
candidatos selecionados serão entrevistados por membros das Superintendências.
O valor do salário dependerá da experiência do candidato selecionado, seguindo os critérios
de cargos e salários da FAS. O valor do salário mensal tem com referência a jornada de 40
horas semanais. O regime de contratação será CLT, benefícios adicionais serão concedidos.
Os currículos deverão ser encaminhados para o correio eletrônico: rh@fas-amazonas.org no
período de 03/12 a 09/12 de 2018. No título da mensagem de e-mail deve constar: “Seleção
Assistente de Projetos”
Início imediato.
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Manaus, 03 de dezembro de 2018.
Obs.: Daremos retorno para candidatos (as) que tiverem seus currículos selecionados para
entrevistas.
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