OPORTUNIDADE Nº 149/2020 DE CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇO PARA APOIAR A
CAPTAÇÃO DE RECURSOS NO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
Título da vaga: Consultoria para apoiar na captação de recursos com empresas, fundos brasileiros e
elaboração de propostas
Área: Programa de Desenvolvimento Institucional

Tipo de contrato: Contrato individual, consultoria de pessoa física ou jurídica, e poderá se tornar CLT
devido ao desempenho do (a) contratado (a).
Período de inscrição: 30 à 08 de dezembro de 2020.

I.

Objetivo

A Fundação Amazonas Sustentável – FAS vem através do presente, divulgar a contratação de
Prestador de Serviços no âmbito do Programa de Desenvolvimento Institucional, para apoiar e liderar
atividades de elaboração de propostas, acompanhamento de projetos em implementação e gestão de
relacionamento, como abaixo:
II.

Principais Atividade:

1.
2.
3.
4.

5.

III.

Buscar oportunidades de junto a empresas privadas, fundações e institutos empresariais,
fundos nacionais e editais e prêmios;
Elaborar pareceres técnicos que apoiem a tomada de decisões;
Apoiar no desenho, elaboração e revisão de propostas;
Apoio na cooperação técnico-científica.
4.1.
Organização de logística;
4.2.
Análise e discussão dos dados/relatórios
Apoio na elaboração de propostas e interação com potenciais parceiros; a. Apoio nas análises
de relatórios importantes nas temáticas relevantes; b. Apoio na preparação de materiais,
eventos, reuniões e visitas de campo de parceiros.

Os principais requisitos a serem avaliados são:

1.

2.
3.

Graduação completa preferencialmente nas áreas de Relações Públicas, Administração,
Publicidade e Marketing, e Economia. Demais áreas de conhecimento também serão avaliadas
considerando a experiência do(a) candidato(a);
Conhecimento intermediário nas ferramentas da Microsoft (Excel, Word e Powerpoint);
Proficiência em Inglês é mandatória. Conhecimento em outros idiomas, como Espanhol e
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Francês, é desejável
3.1.
Experiência no exterior (> 12meses) é desejável
Capacidade de trabalhar em equipe multifacetada e em diferentes projetos;
Facilidade de comunicação oral, escrita e boa capacidade de redação para elaboração de
documentos, relatórios e estudos;
Aptidão para engajamento e construção em equipe (cocriação);
Elevado índice de inquietude e motivação para uma ação transformadora da realidade;
Ter disponibilidade para trabalhar em período integral;
Ter disponibilidade para viagens curtas (3-7 dias) para o interior do Amazonas.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

IV.

Local de trabalho e condução de contratação:
●
●

V.

Regime de trabalho: Contratação pessoa física/jurídica.
A seleção priorizará candidatos (as) da cidade de São Paulo. Candidatos(as) de outras
cidades serão considerados(as).

Envio de propostas:

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

CV detalhando experiência e qualificações relevantes;
Indicar pretensão salarial no formulário;

Parágrafo Único: documentos comprobatórios do currículo deverão ser apresentados.
O retorno será dado aos candidatos cujas candidaturas forem recebidas neste formulário para o processo
seletivo.

Manaus - AM, 30 de novembro de 2020
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