OPORTUNIDADE Nº 001/2019 DE CONTRATAÇÃO DE
ANALISTA DE PROJETOS DE POLÍTICAS PÚBLICAS
A Fundação Amazonas Sustentável – FAS vem por meio do presente, divulgar a contratação de um
(a) Analista de Projetos de Políticas Públicas para a Coordenadoria de Políticas Públicas e Cooperação
Internacional - CPPCI, estando em vigência, para essa finalidade, as seguintes disposições:
Art. 1º A FAS contratará um (a) Analista de Projetos de Políticas Públicas para apoiar tecnicamente
projetos relacionados a políticas climáticas, florestais e sociais.
Art. 2º Os requisitos do cargo são:
Responsabilidade e funções:








Realizar atividades de suporte e execução dos projetos;
Apoiar a elaboração de estudos e pesquisas;
Elaborar relatórios e demais ações para documentação dos projetos;
Apoiar a realização de eventos, debates e discussões;
Elaborar textos informativos, e artigos para públicos diversos;
Acompanhar políticas públicas/tendências relacionadas às linhas temáticas;
Atuar através de advocacy com diferentes atores da sociedade.

Área de formação:



Profissional graduado (a) em Gestão de Políticas Públicas, Administração Pública, Ciências
Sociais, Gestão Ambiental, Ciência Ambiental ou áreas afins;
Pós-graduação desejável (diferencial);

Competências e qualificações:











Desenvoltura para trabalhar em equipe multidisciplinar e com diferentes atores sociais;
Postura proativa, interesse em desafios e na solução de problemas complexos;
Conhecimento avançado de inglês (conversação e escrita);
Conhecimento nas ferramentas MS Office;
Conhecimento em gerenciamento de múltiplos projetos;
Identidade e compromisso com a missão e valores da FAS;
Conhecimento geral sobre políticas climáticas, ambientais e sociais;
Conhecimento geral sobre Pagamento de Serviços Ambientais – PSA, Redução das Emissões
por Desmatamento e Degradação florestal – RED, mudanças climáticas e suas relações com
questões sociais e econômicas;
Disponibilidade para trabalhar em período integral;
Disponibilidade para viagens (quando necessário).

Art. 3º Os currículos serão selecionados pelo RH e os (as) candidatos (as) selecionados (as) serão
entrevistados pela Coordenadora de Políticas Públicas, pela Gerente do Programa de Soluções
Inovadoras e pelas Superintendências Geral e Superintendência de Inovação e Desenvolvimento
Institucional
Parágrafo Único: documentos comprobatórios do currículo deverão ser apresentados.
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Art. 4º O regime de contratação será CLT.
Art. 5º Os currículos deverão ser encaminhados para o correio eletrônico: rh@fas-amazonas.org,
com pretensão salarial no período 08/02 a 14/02 de 2019. No título da mensagem de e-mail deve
constar: “Seleção analista de projetos de políticas públicas – CPPCI”.
Obs.: Daremos retorno para candidatos (as) que tiverem seus currículos selecionados para
entrevistas.
Início imediato.

A FAS incentiva a diversidade em sua equipe.
Manaus, 08 fevereiro de 2019.
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