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OPORTUNIDADE DE CONTRATAÇÃO Nº 104/2020 

PRESTADOR DE SERVIÇOS -  DESENVOLVEDOR DE SISTEMAS 

 

Título da Vaga: Prestador de serviços – Desenvolvedor de Sistemas (analista) 

Setor: Programa de Gestão e Transparência 

Tipo de contrato: Prestador de Serviços (Pessoa Jurídica) 

Local preferencial de atuação: Manaus, Amazonas 

Período de inscrição:  08 a 15 de setembro de 2020. 

 

  A Fundação Amazonas Sustentável (FAS) é referência na implementação de programas 
e projetos voltados à melhoria de qualidade de vida, conservação ambiental, empoderamento 
comunitário e apoio a cadeias produtivas junto às comunidades tradicionais e povos indígenas 
no Amazonas. Prezamos pela máxima transparência, razão pela qual temos um programa 
dedicado a apoiar a gestão estratégica, a interlocução e integração entre áreas meio e fim, além 
de apoiar a sistematização e disseminação do conhecimento e lições aprendidas: o Programa 
de Gestão e Transparência (PGT), que atua por meio de mecanismos e instâncias de gestão 
junto à comunidade interna, planejamento e avaliação de resultados e impactos de programas 
e projetos da FAS. 

Em apoio à gestão operacional e financeira dos seus programas e projetos, a FAS 

possui um sistema computacional de gestão que busca atender às especificidades 

operacionais e logísticas de atuação na Amazônia profunda. É desenvolvido pela equipe 

interna da FAS para auxiliar nos processos administrativos de execução financeira e física, e 

prestação de contas.  

1. Objetivo: 

Contratar prestador de serviços com perfil técnico analítico, com experiência e 
referências na área de análise e desenvolvimento de sistemas. A contratação de pessoa jurídica 
será por período determinado de três meses, conforme especificações a seguir descritas.  

 

2. Principais responsabilidades e funções:  

● Desenvolver, implantar, documentar e manter sistemas; 

○ Realizar manutenção e refatoração de códigos fontes (back-end), utilizando Java 
& Javascript; 

○ Realizar manutenção e refatoração de códigos fontes (front-end), utilizando JSF 
& ReactJS; 

○ Estruturar consultas a banco de dados relacional (SQL) e não relacional (NoSQL) 
para elaboração de relatórios; 

○ Aplicar Build & Deploy de aplicações; e  

https://fas-amazonas.org/pgt/
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○ Elaborar e acompanhar cronograma de atividades, preferencialmente adotando 
metodologia ágil SCRUM; 

○ Elaborar demonstração  (tutoriais simplificados)  das atividades desenvolvidas; 
e 

○ Apoiar o gerenciamento e a distribuição em sistemas de controle de versões. 

3. Os principais requisitos a serem avaliados são:  

Área de formação:   

Profissional graduado (a) em Análise de sistemas, Ciência da computação, Engenharia de 

software ou áreas afins.  

O Sistema de Gestão Integrado (SGI) é desenvolvido em JAVA WEB, utilizando o framework JSF 

com especificação primefaces 6.2, Hibernate com especificação jpa 2.1, Jasperreport para 

geração de relatórios em PDF, SGBD Postgres 9.3. Não serão consideradas propostas que não 

tiverem relação ou evidências de experiência ou conhecimentos com as especificações 

mencionadas.   

Competências e qualificações:  

● Conhecimento avançado nas ferramentas de desenvolvimento Eclipse, VSCode ou IDE 
(Integrated Development Environment) equiparada;  

● Habilidade na estruturação de apresentações de resultados de desenvolvimento; 

● Experiência com bancos e relatórios de dados;  

● Postura proativa, interesse em desafios e na solução de problemas complexos; 

● Desenvoltura para trabalhar em equipe multidisciplinar e com diferentes atores;  

● Foco em cumprimento de cronograma e produtividade; e 

● Habilidade em lidar com atividades dinâmicas. 

Requisitos obrigatórios: 

● Currículo detalhado e com foco na presente oportunidade (incluir evidências);  

● Carta de apresentação contendo proposta comercial;  

Requisitos diferenciais (requerem evidência): 

● Carta de recomendação (não eliminatório); 

● Projetos distribuídos no GitHub ou em comunidades de tecnologia (informar links). 
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Os currículos serão selecionados pelo RH, seguindo rigorosamente as especificações 

apresentadas. O processo de seleção se dará em três etapas: (1) triagem de currículos e 

propostas comerciais; (2) testes práticos; (3) entrevistas pela Gerência do Programa de Gestão 

e Transparência. 

A proposta comercial, currículo e todos os arquivos complementares deverão ser 

encaminhados para o correio eletrônico: rh@fas-amazonas.org, durante o período 08/09 à 

15/09 de 2020. No título da mensagem de e-mail deve constar: “Seleção PGT – Desenvolvedor 

de Sistemas - Analista (PJ)”. 

Caso sejam requeridos esclarecimentos adicionais, somente serão aceitas mensagens 

enviadas ao e-mail rh@fas-amazonas.org, utilizando no título da mensagem: “Esclarecimentos 

PGT/SGI”. 

Obs.: O procedimento de RH adotado mantém comunicação somente com os candidatxs 

selecionados para cada etapa.  

 Início imediato. 

Manaus, 7 de setembro, 2020. 
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