OPORTUNIDADE Nº010/2021 PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS NO PROGRAMA DICARA.
Título da Vaga: Programa de desenvolvimento integral da criança e do adolescente ribeirinho da
Amazônia - Dicara
Área: Programa de Educação, Saúde e Cidadania - (PESC).
Tipo de contrato: Pessoa Física - PF
Período de inscrição: 08 a 13 de fevereiro de 2021

I.

Objetivos

Apoiar tecnicamente, em conjunto com a equipe da Fundação Amazonas Sustentável envolvida com
programa DICARA, as atividades relacionadas ao projeto com fonte de recurso oriundo do FUMCAD.

II.

Produtos
●

Apoiar a coordenação nas atividades de cotação junto aos fornecedores;

●

Organizar os relatórios técnicos e documentos sobre as atividades do projeto;

●

Apoiar na logística da entrega e recebimento de documentos e materiais para as atividades
do projeto;

●
III.

Entregar, recolher os equipamentos e materiais utilizados nas atividades do projeto;

São requisitos mínimos exigidos aos candidatos:

● Ensino médio completo

IV.

●

Desejável graduação em administração ou áreas afins

●

Experiência prévia com atividades relacionadas a sistematização de informações.

●

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

●

Facilidade de comunicação escrita e boa capacidade de redação.

●

Capacidade para realizar trabalho em equipe.

●

Iniciativa e comprometimento com o trabalho.

Materiais e Infraestrutura

Para realização do trabalho, os equipamentos e material de expediente serão fornecidos pela
Fundação Amazonas Sustentável e serão realizados na estrutura da sede.
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V.

Candidatura

Para candidatura à vaga de prestação de serviço, o(a) candidato(a) deverá preencher o formulário de
vagas, [neste link]
●

O candidato deverá enviar:
○

Currículo - evidenciam experiência na prestação de serviço

○

Pretensão Salarial

Obs.: Daremos retorno para todos os candidatos (as).
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