OPORTUNIDADE Nº 014/2021 PARA CONTRATAÇÃO DE UM (A) RESPONSÁVEL POR CAPTAÇÃO
COM FUNDAÇÕES E GRANDES FILANTROPOS
Setor: Programa de Desenvolvimento Institucional
Regime de contratação: a combinar
Escritório: Manaus ou São Paulo, Brasil. Candidatos(as) de outras cidades serão considerados(as).
Data de início: Imediato
I.

Contexto geral

Criada em 2008, a Fundação Amazônia Sustentável (FAS) é uma organização brasileira dedicada à
conservação da Amazônia por meio da melhoria da qualidade de vida de populações tradicionais. Por
mais de 13 anos a FAS trabalha em 6.379 comunidades remotas, beneficiando a 385.401 pessoas
(83.805 famílias), e conservando 10,9 milhões de hectares. A FAS investiu mais de R$ 499 milhões em
inclusão social, empoderamento comunitário, educação relevante, cadeias produtivas sustentáveis,
pesquisa e desenvolvimento, empreendedorismo, conectividade digital e assistência médica primária.
O orçamento executado pela FAS em 2020 foi de R$ 33 milhões. Isso foi possível devido ao vasto
ecossistema institucional que apoia os diversos programas e projetos da FAS: 213 parceiros (59
financiadores e 154 parceiros institucionais e técnicos) em 2020.
Uma das nossas prioridades é catalisar o relacionamento e captação de recursos com fundações
privadas, fundações familiares e grandes doadores pessoa física. Para alcançar este objetivo, a faz
busca a contratação de uma pessoa para liderar a área de captação com fundações familiares e
grandes filantropos.
II.

Descrição da vaga
A. Buscar oportunidades de captação e gerir o relacionamento com fundações privadas, fundações
familiares e grandes filantropos;
1. Mapeamento de prospectos e desenho de táticas customizadas de abordagem;
2. Desenho das estratégias de articulação de potenciais parceiros;
B. Agendamento, preparo e participação de reuniões de captações;
1. Preparação de materiais;
C. Acompanhamento do processo de negociação e fechamento de contratos, envolvendo as outras
áreas necessárias;
D. Acompanhamento e interface com o parceiro durante a execução do projeto
1. Envio de relatórios e informes;
2. Organização de logística para visitas de campo e eventos técnicos;
3. Desenho de propostas de renovação
E. Atualizar painéis de acompanhamento de indicadores e divulgá-los nos espaços estabelecidos;
F. Apoiar na organização de dados gerados pelos programas e projetos da FAS;
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G. Elaborar pareceres técnicos que apoiem a tomada de decisões.
III.

Os principais requisitos a serem avaliados são:

A. Ensino superior completo; preferencialmente em Administração, Economia, Relações
Internacionais, Ciências Políticas, Comunicação, ou Ciências Naturais;
B. Experiência prévia comprovada em captação de recursos para organizações e causas
socioambientais
1. Desejável experiência prévia em captação com fundações privadas, fundações familiares e
filantropos;
C. Proficiência em Inglês é mandatória. Conhecimento em outros idiomas, como Espanhol e
Francês, é desejável;
1. Experiência no exterior (> 12 meses) é desejável;
D. Conhecimento em Microsoft Excel e CRM;
E. Facilidade de comunicação oral, escrita e ótima capacidade de redação para elaboração de
documentos, relatórios e estudos;
F. Capacidade de trabalhar em equipe multifacetada e em diferentes projetos;
G. Aptidão para engajamento e construção em equipe;
H. Elevado índice de inquietude e motivação para uma ação transformadora da realidade;
I. Disponibilidade para trabalhar em período integral;
J. Ter disponibilidade para viagens curtas (3-7 dias) para o interior do Amazonas.
IV.

Candidatura

Para ser considerado para esta vaga, o(a) candidato(a) deverá preencher o formulário neste link e
anexar:
●
●

Currículo com a lista de captações que participou ou liderou, citando ano, financiador e valor.
Carta de motivação em Inglês

O preenchimento poderá ser realizado até o dia 12 de março de 2021.
Os candidatos (as) selecionados (as) realizarão uma prova escrita e duas entrevistas via
videoconferência.
Parágrafo Único: documentos comprobatórios do currículo deverão ser apresentados.
Obs.: Daremos retorno para todos os candidatos (as).

Manaus, 22 de fevereiro de 2020.
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