OPORTUNIDADE N.053/2020
PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE UM (A) PRESTADOR DE SERVIÇOS NA
ÁREA DE COMPRAS
Vaga: Prestador de serviços na área de compras
Setor: Compras - Administrativo Financeiro
Regime de contratação: Prestação de serviços de pessoa física ou jurídica
Local de atuação: Sede da FAS em Manaus, Amazonas, Brasil
Data de início: Imediato
1. Objetivo:
Contratar prestador de serviços para desenvolvimento de atividades relacionadas à área de
compras.
2. Principais atividades e produtos:


Participar ativamente de processos estratégicos de compras, com negociações de
Contratos e Acordos de Fornecimento, dentro das melhores condições comerciais de
preço, qualidade e prazos de entrega;



Realizar análise e manutenção nas demandas de cadastro de materiais e serviços;



Validar as especificações dentro do padrão de Descrição de Materiais (PDM), e garantir o
saneamento dos itens de compra na base existente;



Pesquisar o mercado fornecedor de produtos e serviços, através de coleta de preços e
elaboração de mapas comparativos de preços, renegociando valores oferecidos quando
houver oportunidade;



Desenvolver novos fornecedores de produtos e serviços diversos, visando desenvolver
fontes alternativas de suprimentos.

3. São requisitos mínimos exigidos aos candidatos:





Superior completo ou em andamento (Administração, logística ou áreas afins);
Pós-Graduação será um diferencial.
Vivência na área de compras, com aquisições de produtos e serviços em empresas de
médio e grande porte;
Pacote Office completo e Excel avançado indispensável
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Para ser considerado para esta vaga, o candidato deve enviar no período de 06/07 a 12/07
proposta de valor e currículo ao correio eletrônico: rh@fas-amazonas.org. No título da mensagem
de e-mail deve constar: “Seleção Prestador de serviços compras”
Obs.: Daremos retorno para candidatos (as) que tiverem seus currículos selecionados para
entrevistas.

Início imediato.

A FAS incentiva a diversidade em sua equipe.

Manaus 07 de julho de 2020.
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