OPORTUNIDADE Nº 050/2020
PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE GESTOR LOCAL PARA O NÚCLEO DE
CONSERVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE (NCS) SAMUEL BECHIMOL, LOCALIZADO NA RESERVA
DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO JUMA, COMUNIDADE BOA FRENTE
Título da Vaga: Gestor local do núcleo Samuel Bechimol
Setor: Programa de educação, saúde e cidadania
Tipo de contrato: Celetista
Local de atuação: Núcleo Samuel Bechimol, RDS do Juma, Comunidade boa frente, município de Novo Aripuanã
Período de inscrição: 29 de junho a 05 de julho de 2020

1. Objetivo:

Por meio da presente oportunidade, a FAS divulga a contratação de um (a) Gestor (a) de núcleo
para apoiar os projetos do Programa de educação, saúde e cidadania e demais projetos institucionais
da FAS.
2. Principais responsabilidades:

● Monitorar e realizar/encaminhar reparos e manutenção das estruturas do NCS;
● Encaminhar à coordenação as necessidades operacionais do NCS (combustíveis, alimentação,
insumos agrícolas e demais);

● Controlar materiais e equipamentos existentes no NCS, bem como zelar pelo uso e conservação dos
mesmos;

● Orientar e acompanhar as atividades desenvolvidas pelo auxiliar de serviços gerais e/ou prestadores
de serviço;

● Liderar as atividades de práticas agroecológicas, com implementação e manutenção de módulos
didáticos produtivos para comunidade escolar e comunidade em geral;

● Articular ações colaborativas com a comunidade escolar para o desenvolvimento de projetos
educativos complementares;

● Elaborar relatórios mensais das atividades, projetos e indicadores do NCS;
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A FAS estimula a diversidade em sua equipe.

3. São requisitos mínimos exigidos aos candidatos:

● Curso técnico nas áreas Agrícolas, Florestal e áreas afins;
● Conhecimento prático em informática (Word, Excel, Power Point e Internet);
● Disponibilidade para residir na comunidade Boa Frente, RDS do Juma;
● Facilidade de comunicação oral, escrita e boa capacidade de redação;
● Facilidade para relacionamento interpessoal e trabalho em equipe;
● Ter iniciativa e comprometimento com a Instituição;
Os currículos serão selecionados pela Coordenação do Programa de Educação e Saúde e os candidatos
selecionados serão entrevistados por membros das Superintendências.

Os currículos, com carta de apresentação e pretensão salarial, deverão ser encaminhados para o
correio eletrônico: rh@fas-amazonas.org, durante o período 29/06 a 05/07 de 2020. No título da
mensagem de e-mail deve constar: “Seleção Gestor Local Samuel Benchimol”
Obs.: O retorno será dado somente para candidatxs cujo os currículos foram selecionados para o processo
seletivo.

Início imediato.

Manaus-AM, 29 de junho, 2020.
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