OPORTUNIDADE Nº 020/2020 DE CONTRATAÇÃO DE
SUPERVISOR (A) DE POLÍTICAS PÚBLICAS E COOPERAÇÃO INTERNACIONAL
Cargo: Supervisor (a) de Políticas Públicas e Cooperação Internacional
Setor: Programa de Soluções Inovadoras
Regime de contratação: CLT
Escritório: Manaus, Brasil.
Data de início: Imediato
Descrição da vaga
A FAS contratará um (a) Supervisor (a) de Políticas Públicas e Cooperação Internacional
para apoiar tecnicamente projetos relacionados a cooperação internacional, políticas
climáticas e socioambientais.
Os requisitos do cargo são:
Principais funções:


Liderar a articulação com outras organizações e redes que tenham aderência à
temática de atuação da Fundação Amazonas Sustentável;
Organizar e facilitar reuniões, oficinas, debates, eventos e seminários promovidos
pela Fundação ou parceiros;
Planejar, executar e monitorar ações previstas em projetos;
Gerir cronograma e orçamento de projetos;
Produzir diagnósticos, relatórios e textos técnicos para subsidiar tomadas de
decisão;
Liderar processos administrativos internos e gestão de pessoas referente aos
projetos em andamento.







Experiência e formação:





Mestrado ou equivalente nas áreas de Ciências Ambientais, Biológicas, Agrárias,
Humanas e Sociais aplicadas;
Experiência, de pelo menos três anos, em gestão de projetos e articulação
institucional;
Proficiência em Inglês é mandatória. Conhecimento em outros idiomas, como
Espanhol e Francês, é desejável;
• Experiência no exterior, mínimo de 12meses, é desejável
Experiência com projetos implementados na Amazônia e acompanhamento de
prestação de contas.

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 nas ferramentas MS Office;
Conhecimento em gerenciamento de múltiplos projetos;
Identidade e compromisso com a missão e valores da Fundação Amazonas
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Sustentável;
Conhecimento sobre políticas climáticas, ambientais e sociais;
Conhecimento 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).

Os currículos serão selecionados pelo RH e os (as) candidatos (as) selecionados (as) serão
entrevistados pela gerência do Programa de Soluções Inovadoras (PSI) e pelas
Superintendências Geral e de Inovação & Desenvolvimento Institucional.
Para ser considerado para esta vaga, o candidato deve enviar no período de 03/03 a 09/03
currículo com pretensão salarial ao correio eletrônico: rh@fas-amazonas.org. No título
da mensagem de e-mail deve constar: “Seleção Supervisorx – PPCI”
Obs.: Daremos retorno para candidatos (as) que tiverem seus currículos selecionados para
entrevistas.
Início imediato.
A FAS incentiva a diversidade em sua equipe.
Manaus, 03 de março de 2020.
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