OPORTUNIDADE Nº 039/2020
PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE LIDERANÇA JOVEM
Título da Vaga: Prestação de serviços – Oficinas de Liderança Jovem
Setor: Programa de Desenvolvimento Integral da Criança e do Adolescente Ribeirinho da Amazônia - DICARA
Tipo de contrato: Consultoria de pessoa física ou jurídica
Local de atuação: Carauari – zona rural, Brasil
Período de inscrição: 02 a 10 de junho de 2020

1. Objetivo:
Realizar 1 oficina de Liderança Jovem para adolescentes do Programa DICARA na zona rural de Carauari.
2. Principais atividades e produtos:
➢ Ministrar 1 oficina de liderança jovem em 2 localidades da zona rural do município de Carauari:
○

Abordar conceitos de liderança, legislação e três poderes;

○

Elaborar relatório das atividades desenvolvidas.

3. São requisitos mínimos exigidos aos candidatos:
●

Experiência prévia com atividades relacionadas a liderança jovem;

●

O candidato deve comprovar grau de escolaridade e possuir certificado de curso superior.

●

Habilidade em informática (Word, Excel, PowerPoint e Internet)

●

Facilidade de comunicação escrita e boa capacidade de redação

●

Capacidade para realizar trabalho em equipe

●

Iniciativa e comprometimento com o trabalho

●

Boa capacidade analítica e habilidade de resolver problemas e propor soluções

●

Alta capacidade de organização e sistematização de dados e informações

●

Comprometido com prazos e metas

●

Disponibilidade para viagens
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4. Materiais e Infraestrutura
Para realização do trabalho, os equipamentos e material de expediente serão fornecidos pela Fundação
Amazonas Sustentável.
5. Deslocamento, alimentação e pagamento:
Para ser considerado para esta vaga, o candidato deve enviar no período de 02 a 10/06 proposta de valor e
currículo para o correio eletrônico rh@fas-amazonas.org. No título da mensagem de e-mail deve constar:
“Oficina de Liderança Jovem – Carauari”
Obs.: O retorno será dado somente para candidatos cujas propostas foram selecionadas para o processo seletivo
Manaus-AM, 02 de junho de 2020.
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