OPORTUNIDADE Nº 008/2021 PARA CONTRATAÇÃO DE DISCENTE PARA ESTÁGIO EM
OBRAS E OPERAÇÕES.
Título da vaga: Estágio em Projetização, Obras e Operações em infraestruturas da FAS;
Setor: Obras e Operações
Formato do trabalho: Semi-presencial, intercalado com períodos de trabalho remoto
Tipo de contrato: Estágio
Período de inscrição: 05 de fevereiro a 15 de fevereiro de 2021
Duração: 1 ano, prorrogável até 2 anos (conforme legislação de estágio de estudantes de graduação)

I.

Contexto do Departamento

Tendo como lastro a experiência acumulada em projetos de interesses atrelados à Teoria da Mudança
da FAS (conservação da floresta em pé e melhoria da qualidade de vida de ribeirinhos), e em parceria
com múltiplos atores, a FAS vem reunindo condições para proporcionar melhorias significativas nas
infraestruturas da sede, dos núcleos de conservação e infraestruturas comunitária, visando
proporcionar infraestrutura segura e sustentável.
As linhas temáticas prioritárias são: infraestruturas da sede, núcleos de conservação, e de base
comunitária.
II.

Descrição da vaga

A/o estagiária/o deverá apoiar a equipe de obras e operações em atividades administrativas que
fazem parte da rotina da execução de projetos, acompanhamento de obras e manutenções
estruturais, desenvolvimento de projetos com acompanhamento técnico da equipe. Dentre as
atividades comuns na posição de estagiário para esta agenda tem-se o monitoramento de contratos
de prestadores de serviços, apoio na organização de bases de dados relacionadas à execução de
obras e instalação de sistemas, planilhas orçamentárias e projetos arquitetônicos, participação e
registro de memória de reuniões com equipes multidisciplinares, acompanhamento de obras e
reformas na sede, núcleos e infraestrutura de base comunitária.
III.

Deveres e responsabilidades

●
●
●
●

●

Ter pontualidade e assiduidade nos compromissos da agenda;
Participar com afinco das atividades propostas;
Entregar relatórios de atividades semanais;
Ler e acompanhar notícias e tendências relacionados aos temas da agenda: métodos
construtivos sustentáveis, saneamento ecológico, energia solar e infraestrutura de base
comunitária na área de conservação;
Ter proatividade e interesse no aprendizado de novas competências,
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●

ferramentas e

trabalho em equipe.

IV.

Principais requisitos

Áreas de estudo
Cursando graduação a partir do 6º período;
●
●
Graduando em arquitetura e urbanismo ou engenharia civil.
Competências
●
Habilidade de comunicação para trabalho em equipe;
●
Conhecimento e domínio do autocad, sketchup (outras ferramentas é um diferencial);
●
Controle e organização de dados de projetos;
●
Interesse nos temas relacionados à agenda;
●
Proatividade para o aprendizado de novas ferramentas e competências;
Adaptabilidade a regime de trabalho remoto, presencial e intercalado;
●
●
Identificação com valores relacionados ao meio ambiente, arquitetura ecológica;
Engajamento (participação prévia em movimentos, coletivos e organizações
●
comunitárias como voluntária/o é um diferencial);
Capacidade de organização dos arquivos de trabalho individuais e da equipe;
●
●
Conhecimento em armazenamento e edição virtual de arquivos (planilhas, documentos
e textos e slides).
V.

Estrutura do trabalho

A dedicação será de até 6 horas diárias em 5 dias por semana, em regime de trabalho semi-presencial
intercalado a períodos de trabalho totalmente remoto.
VI.

Materiais e infraestrutura

Os materiais de trabalho serão fornecidos pela FAS.
VII.

Candidatura

Para candidatura à vaga de estágio, o(a) candidato(a) deverá preencher o formulário de vagas, [neste
link]
O candidato deverá enviar:
● Currículo
● Portfólio
O preenchimento poderá ser realizado até o dia 15 de fevereiro de 2021.
Obs.: Daremos retorno para todos os candidatos (as).
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Manaus, 03 de fevereiro
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