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OPORTUNIDADE Nº 099/2020 

CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SERVIÇO 

SOCIAL EM CARAUARI 

 

Título da Vaga:  Prestação de serviço como assistente social 

Setor: Programa de Desenvolvimento Integral da Criança e do Adolescente Ribeirinho da Amazônia - 

DICARA 

Tipo de contrato: Contrato individual, pessoa física ou jurídica 

Local e atuação:  área de abrangência do projeto em Carauari, Amazonas. 

Período de inscrição:  08 a 13 de setembro 

 

1. Objetivo: 

 

A FAS contratará um (a) assistente social para realizar levantamento de dados socioeconômico, 
visitas domiciliares, encaminhamentos e orientações para famílias, crianças e adolescentes 
cadastradas no Programa DICARA em Carauari. 
 

2. Principais atividades e produtos 

 

● Articulação de parcerias com a rede de Proteção Social, na área de abrangência do projeto. 

● Realização de Visitas Domiciliares na área de abrangência do projeto. 

● Aplicação de questionários junto às famílias acompanhadas pelo programa seguido de orientações e 

encaminhamentos. 

● Elaboração de relatórios social e parecer social, quando necessário.  

● Relatório sistematizado de dados familiares coletados. 

● Realização de palestras e orientações.  

● Relatório de atividades realizadas de campo. 

● Os relatórios devem ser entregues em formato word, com as fotos numeradas e identificadas com as 

localidades.  

 

3. São requisitos mínimos exigidos aos candidatos: 

Experiência e formação: 

● O candidato deverá comprovar grau de escolaridade em Bacharel de Serviços Social e registro no 

conselho da profissão. 

● Prática em localidades rurais, com ênfase em comunidades ribeirinhas em Unidades de Conservação.  

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

● Facilidade de comunicação oral, escrita e boa capacidade de redação. 

● Capacidade para realizar trabalho em equipe. 

● Iniciativa e comprometimento com a Instituição. 

● Disponibilidade para viagens na zona rural do município de atuação. 

● Boa capacidade analítica e habilidade de resolver problemas e propor soluções. 
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● Alta capacidade de organização e sistematização de dados e informações. 

● Comprometido com prazos e metas. 

● Experiências prévias em práticas de Assistências social com crianças, adolescentes, homens, mulheres 

e grupos em situação de vulnerabilidade social.  

● Imprescindível o (a) candidato (a) morar no município de atuação do projeto.  

 

4. Materiais e infraestrutura 

 

Para realização do trabalho, os equipamentos e material de expediente serão fornecidos pela 

Fundação Amazonas Sustentável.  

5. Deslocamento e alimentação 

 

Os custos de deslocamento e alimentação serão arcados pela Fundação Amazonas Sustentável, 

quando o contratado estiver em atividade de campo no município.  

 

6. Envio de propostas 

 

Para ser considerado para esta vaga, o candidato deve enviar no período de 08 a 13/09 proposta de valor 

e currículo para o correio eletrônico rh@fas-amazonas.org. No título da mensagem de e-mail deve 

constar: “Serviço Social – Carauari” 

 

O retorno será dado somente para candidatos cujas propostas foram selecionadas para o processo 

seletivo 

Manaus, 08 de setembro de 2020. 
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