
 
OPORTUNIDADE Nº 153/2020 

 CONTRATAÇÃO DE SUPERVISOR(A) PARA A COORDENADORIA CIDADES SUSTENTÁVEIS  

Título da Vaga: Supervisão - Coordenadoria Cidades Sustentáveis 
Setor: Programa de Soluções Inovadoras  
Tipo de contrato: Celetista  

Local de atuação: Manaus, Amazonas  
Período de inscrição: 27 de novembro a 8 de dezembro de 2020  
 

 
I. Contexto 

 

A Coordenadoria de Cidades Sustentáveis tem projetos baseados em conceitos de Melhoria de             
Cidades e Sustentabilidade Urbana que, através da mobilização social e engajamento, buscam a melhoria da               
qualidade de vida da população e espaços públicos em Manaus e municípios do interior do Amazonas. A                 
Coordenadoria é responsável por executar os seguintes projetos: 
 

● Virada Sustentável Manaus 
● REUSA - Programação de Restauração Ecológica e Urbanização Sustentável na Amazônia 
● Feira da FAS 
● Projeto de Educação Ambiental, Gestão de Resíduos e Geração de Renda 
● Projeto de combate ao Covid-19 em territórios periféricos de Manaus, atuando com populações             

vulneráveis 
● Projetos estruturantes no Parque das Tribos, Redenção e Monte das Oliveiras 

 
Para conhecer mais a respeito da Coordenadoria Cidades Sustentáveis acesse:          

https://fas-amazonas.org/componente/cidades-sustentaveis/ 
 

Com vistas a supervisionar todos estes projetos, este Termo de Referência é lançado.  
 

 
II. Objetivo 

 
O presente Termo de Referência tem por objetivo a contratação de supervisor(a) celetista para liderar os                

Projetos da Coordenadoria Cidades Sustentáveis. 
 

1. Principais responsabilidades e funções:  
 

● Liderar atividades de execução física e financeira de projetos da coordenadoria Cidades            

Sustentáveis;  
● Liderar articulações com parceiros e financiadores dos respectivos projetos;  
● Liderar a elaboração de relatórios de prestações de conta dos respectivos projetos;  

● Assegurar as entregas dentro dos prazos das atividades de todos os projetos; 
● Apoiar na elaboração de propostas de projetos para potencial captação de recursos, relacionados às              

linhas temáticas da Coordenadoria Cidades Sustentáveis;  

● Assegurar continuidade de rede de parceiros e mobilizadores para execução de projetos e             
atividades; 
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● Gerenciamento de equipe: assistentes, estagiários, consultores e voluntários 
● Liderar a equipe de forma colaborativa, com realização de trocas e feedbacks de forma constante e                

periódica. 
 
 

A FAS estimula a diversidade em sua equipe.  
 

III. Requisitos a serem avaliados 

 
1. Área de formação:  

 

Profissional com Ensino Superior completo (áreas afins relacionadas a Coordenadoria, projetos e linha de              
atuação da FAS),  pós-graduação (mestrado, doutorado ou MBA) será um diferencial. 

 

 
2. Competências e qualificação 

 

- Conhecimento avançado nas ferramentas MS Office e plataformas colaborativas online          
(planilhas, apresentações, documentos, gestão de arquivos, conferências online, etc.); 

- Experiência comprovada em gestão de múltiplos projetos, gestão de equipe multidisciplinar           

e captação de recursos de diferentes fontes financiadoras;  
-  Habilidade na estruturação de apresentações de dados;  
-  Experiência ou grande familiaridade com atividades de âmbito administrativo financeiro; 
- Postura proativa, interesse em desafios e na solução de problemas complexos;  

- Desenvoltura para trabalhar em equipe multidisciplinar e com diferentes atores;  
- Foco em cumprimento de cronograma e produtividade;  
- Habilidade em lidar com atividades dinâmicas que implicam em constantes mudanças de            

focos prioritários; 
- Experiência em ativismo, engajamento e mobilização social com atores diversos; 
- Conhecimento Avançado em Inglês (linguagem oral, escrito e leitura) é mandatório; 

- Espanhol será um diferencial.  
 
 

Os currículos serão selecionados pelo RH e os (as) candidatos (as) selecionados (as) serão              
entrevistados pela Gerência do Programa de Soluções Inovadoras e pelas e Superintendência de             
Inovação e Desenvolvimento Institucional e Superintendência Geral.  

 
Para candidatura à vaga o (a) candidato (a) deve preencher o formulário de vaga, (neste hiperlink).  
 

O (A) candidato (a) deverá enviar:  
 
● CV detalhando experiência e qualificações relevantes; 

● Carta de apresentação; 
● Indicar pretensão salarial no formulário;  

__________________________________________________________________________________________________________________________ 
Endereço em Manaus/AM - Rua Álvaro Braga, 351 - Parque 10 de novembro | Tel.: (55 92) 4009-8900 

Endereço em São Paulo/SP - Rua Cláudio Soares, 72, Conj. 1.109, Edifício Ahead - Pinheiros | Tel.: (55 11) 4506-2900 
www.fas-amazonas.org  / fas@fas-amazonas.org 
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Parágrafo Único: documentos comprobatórios do currículo deverão ser apresentados.  

 
O retorno será dado as candidaturas recebidas neste formulário. 

 

 Manaus, 27 de novembro de 2020 
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