OPORTUNIDADE DE CONTRATAÇÃO N. 051/2020
SUPERVISÃO - GESTÃO DO CONHECIMENTO
Título da Vaga: Supervisão - Gestão do conhecimento
Setor: Programa de soluções inovadoras
Tipo de contrato: Celetista
Local de atuação: Manaus, Amazonas
Período de inscrição: 29 de junho a 5 de julho de 2020

A Fundação Amazonas Sustentável (FAS), como referência em execução de atividades de
melhoria de qualidade de vida, conservação ambiental, empoderamento comunitário e apoio a cadeias
produtivas nas comunidades tradicionais e indígenas no Amazonas visa, através da 'Coordenadoria de
Gestão do Conhecimento', promover parcerias com institutos de ensino e pesquisa para o
desenvolvimento de projetos voltados para produção de conhecimentos técnico-científico e formação
personalizada, voltadas para o desenvolvimento sustentável inovador, adaptável à realidade
amazônica.

1. Objetivo:
Por meio da presente oportunidade, a FAS divulga a contratação de um (a) Supervisor (a) para
a Coordenadoria de Gestão do Conhecimento, para liderar tecnicamente projetos relacionados aos
eixos estratégicos de pesquisa científica, formação personificada e produção de conhecimento, de
acordo com as responsabilidades descritas abaixo:
2. Principais responsabilidades e funções:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Liderar atividades de execução física e financeira de projetos técnico-científicos;
Liderar tecnicamente a elaboração de estudos, pesquisas e programas de formação
personificados;
Apoiar na elaboração de produção de conhecimento: textos informativos, artigos, relatórios
técnicos, recomendações e notas de posicionamento para públicos diversos;
Apoiar na elaboração de propostas de projetos técnicos-científicos para potencial captação de
recursos, relacionados às linhas temáticas de atuação da FAS;
Liderar pesquisa/redes de parcerias/políticas públicas/tendências, relacionadas às linhas
temáticas dos programas e projetos da FAS;
Elaborar relatórios e demais ações para documentação dos projetos (termos de cooperação,
relatórios técnicos e financeiros);
Realização de eventos (presenciais e online) para debates e discussões técnicas-científicas;
Estruturação e implementação constante de conhecimento gerado pelos programas e projetos
da FAS;
Gerenciamento de equipe: estagiários, consultores, bolsistas, voluntários

A FAS estimula a diversidade em sua equipe.

3. Os principais requisitos a serem avaliados são:
Área de formação:
Profissional graduado (a) em Gestão de Políticas Públicas, Administração Pública, Ciências Sociais,
Gestão Ambiental, Ciência Ambiental ou áreas afins, pós-graduação (mestrado, doutorado o MBA) será
um diferencial.
Competências e qualificações:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Experiência comprovada em gestão de múltiplos projetos, gestão de equipe multidisciplinar e
captação de recursos de diferentes fontes financiadoras;
Experiência na produção e revisão de material técnico-científico e didático (artigos, cartilhas,
relatórios técnicos, resumos executivos)
Conhecimento Avançado em Inglês (linguagem oral, escrito e leitura), Espanhol será um
diferencial;
Conhecimento Avançado nas ferramentas MS Office e de gestão (Asana, Google Drive, Hangout
Meet);
Conhecimento técnico-científico sobre questões climáticas, ambientais e socioeconômicas na
Bacia Amazônica;
Desenvoltura para trabalhar em equipe multidisciplinar e com diferentes atores;
Postura proativa, interesse em desafios e na solução de problemas complexos;
Identidade e compromisso com a missão e valores da FAS;
Disponibilidade para trabalhar em período integral (após o período de pandemia)
Disponibilidade para viagens (regionais, nacionais e internacionais).

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.
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 supervisão – Gestão do Conhecimento”.
Obs.: O retorno será dado somente para candidatxs cujo os currículos foram selecionados para o
processo seletivo.
Início imediato.
Manaus, 26 de junho, 2020.

A FAS estimula a diversidade em sua equipe.

