OPORTUNIDADE Nº 148/2020 PARA CONTRATAÇÃO DE EDUCADOR (a) SOCIAL
Projeto: Programa de Desenvolvimento Integral da Criança e do Adolescente Ribeirinho da
Amazônia – DICARA.
Departamento: Programa de Educação para Sustentabilidade - (PES)
Tipo de contrato: CLT
Período de inscrição:  23 à 28 de novembro de 2020
I.

Objetivo
A Fundação Amazonas Sustentável - FAS vem por meio do presente, divulgar a

oportunidade de contratação de um (a) Educador (a) Social, no Programa de Desenvolvimento
Integral da Criança e do Adolescente Ribeirinho da Amazônia (DICARA), estando em vigência, para
essa finalidade, as seguintes disposições:

II.

Principais atividade:
●

Liderar implementação de projetos de educação em cidadania;

●

Planejamento e execução técnica/operacional atividades;

●

Elaboração/realização de atividades educativas como oficinas de capacitação para
alunos e professores, atividades de esporte e lazer entre outras ações envolvendo
a comunidade escolar em espaços convencionais e não convencionais de ensino;

●

Elaboração de materiais pedagógicos para apoio da implementação das ações

●

Elaboração de relatórios técnicos das atividades desenvolvidas;

●

Coletar, monitorar e sistematizar indicadores relacionados aos projetos;

●

Organizar reuniões, palestras e eventos

●

Articulação com secretarias municipais educação, saúde, assistência social,
cultura, esporte e lazer e demais parceiros para implementação/manutenção dos
projetos;

III.

São requisitos mínimos exigidos aos candidatos:

●

Indispensável disponibilidade para viagens para comunidades ribeirinhas do
estado do Amazonas;
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●

Formação superior e/ou técnica em pedagogia, assistência social, administração,
ciências sociais e áreas afins;

●

Experiência prévia em atividades afins junto às comunidades ribeirinhas;

●

Experiência/participação em projetos sociais similares;

●

Facilidade de comunicação oral, boa capacidade de redação e síntese;

●

Conhecimento em informática, nível avançado no pacote Office;

●

Capacidade para realizar trabalho em equipe multidisciplinar;

●

Proatividade,

criatividade,

capacidade

de

lidar

com fluxos dinâmicos,

comprometimento institucional e ação focada em resultados;

IV.

Local de trabalho e condução de contratação:

●
●
●
V.

Local de trabalho: Área de abrangência do projeto e sede da FAS
Regime de trabalho: Contratação será CLT.
Disponibilidade para viajar

Envio de propostas:

Para candidatura à vaga de Educador (a) Social, o/a candidato/a deve preencher o formulário de
vaga (neste hiperlink).
O (A) candidato (a) deverá enviar:
●

CV detalhando experiência e qualificações relevantes;

●

Proposta (indicando pretensão salarial);

O retorno será dado aos candidatos cujas propostas forem recebidas neste formulário para o
processo seletivo.

Manaus, de 23 de novembro de 2020.
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