
OPORTUNIDADE Nº 033/2021 PARA CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS
PARA AUXILIAR DE PROJETO.

Título: Contratação de prestador de serviço para auxiliar do projeto “Apoio à formulação,

implementação e execução da Política Estadual de bem-estar animal e da fauna doméstica''.

Departamento: Políticas Públicas e Cooperação Internacional (PPCI)

Programa: Programa de Soluções Inovadoras (PSI)

Formato do trabalho: Semipresencial, intercalado com períodos de trabalho remoto

Tipo de contrato: consultoria por tempo determinado / Pessoa Jurídica

Vigência do contrato: 8 meses, a partir da assinatura do contrato

Período de inscrição: 15 a 31 de março de 2021

1. Contexto

A Fundação Amazônia Sustentável (FAS) é uma organização privada criada em 2008 para

promover a interiorização do desenvolvimento sustentável no estado do Amazonas. Atualmente a

FAS trabalha em 581 comunidades ribeirinhas, moradoras e usuárias de 16 Unidades de Conservação

(UC) estaduais, beneficiando mais de 40 mil pessoas e apoiando a conservação de 10,9 milhões de

hectares. Todas as atividades da FAS são em parceria com o Governo do Estado do Amazonas.

A FAS desenvolve atividades com foco em mobilização social e estruturas físicas localizadas

em comunidades ribeirinhas (chamadas Núcleo de Conservação e Sustentabilidade), que são

consideradas centros para atividades de saúde e educação.

Nas comunidades próximas a esses Núcleos, e principalmente em municípios e comunidades

mais remotas, a quantidade de gatos e cachorros vem crescendo ao passar dos últimos anos, fazendo

com que se gere uma série de transtornos à coletividade e ao equilíbrio do meio ambiente, a

começar pelo agravamento de fatores de risco à saúde da população por meio da possibilidade de

transmissão de zoonoses, tais como raiva, leptospirose, leishmaniose, esporotricose, etc. Tem-se

ainda, o aumento de conflitos sociais decorrentes de agressões e mordeduras em pessoas ou outros

animais; o risco de contaminação ambiental por dejetos e dispersão de lixo, etc.

Estudos realizados pela Organização Mundial da Saúde (OMS) apontam que o sacrifício de

animais é uma prática antiética, onerosa aos cofres públicos e totalmente ineficaz, pois a taxa de

eliminação de animais é rapidamente superada pela taxa de reposição, dada a dinâmica populacional

da espécie.

Assim, vê-se como alternativa que a implantação de políticas públicas de controle

populacional, por meio de ações de castração cirúrgica em massa, além de educação ambiental para

a sociedade, seja implementada e executada no estado do Amazonas. A partir do aprimoramento e

amadurecimento cultural da sociedade, uma nova ordem ética ecológica de cuidado e proteção

surge, que aliada a um arcabouço legislativo eficiente, impõe uma mudança de modelo de gestão

pública para o enfrentamento do problema.

Diante do contexto problemático do estado do Amazonas, verifica-se a necessidade de se

elaborar e executar uma política pública ambiental de bem-estar animal, e a com as ações destinadas

à implementação deste projeto, espera-se contribuir para a promoção da melhoria da qualidade do

meio ambiente, garantindo condições de saúde, segurança e bem-estar público e animal; que se

assegure e se promova a prevenção, a redução e a eliminação da mortalidade decorrente de

zoonoses e dos agravos causados pelos animais; a promoção e a participação, o acesso à informação
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e a conscientização da sociedade acerca da guarda responsável de seus animais de companhia.

O projeto “Apoio à formulação, implementação e execução da Política Estadual do Bem-Estar

Animal e da Fauna Doméstica” é uma iniciativa financiada por emendas parlamentares estaduais e

firmada através dos Termos de Fomento Nº 002/2020, 003/2020, 004/2020 e, 005/2020, entre a

Fundação Amazônia Sustentável e o Estado do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado do Meio

Ambiente do Amazonas (Sema).

A vigência do projeto é de 14 meses, e tem como objetivo principal contribuir com a

formulação, implementação e execução da Política Estadual do Bem-Estar Animal e da Fauna

Doméstica no estado do Amazonas. Os objetivos específicos são:

● Levantar o contexto regional do bem-estar animal e da fauna doméstica no

Amazonas;

● Apoiar na elaboração da Política Estadual do Amazonas;

● Desenvolver e implementar ações práticas da política pública (castração,

vermifugação, controle ectoparasitário e atendimento veterinário).

O projeto será implementado em 3 municípios do estado do Amazonas: Manaus, Novo Airão

e Manacapuru e em Áreas Protegidas estaduais: Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) do

Rio Negro, RDS Puranga Conquista e Área de Proteção Ambiental (APA) Rio Negro, em parceria com

uma rede de parceiros locais.

2. Descrição da vaga

Prestação de serviços de consultoria como auxiliar de projeto por um período de 8 (oito)

meses para apoio e realização de atividades administrativas referentes ao planejamento,

monitoramento e avaliação realizadas pela FAS no âmbito do Programa de Soluções Inovadoras (PSI),

implementador do projeto “Apoio à formulação, implementação e execução da Política Estadual do

Bem-Estar Animal e da Fauna Doméstica”.

3. Deveres e responsabilidades

● Apoiar no planejamento, execução, monitoramento e avaliação previstas no projeto;

● Ter pontualidade e assiduidade nos compromissos da agenda;

● Apoiar na gestão do cronograma e orçamento do projeto;

● Apoiar a implementação das ações práticas de campo, que ocorrerão nas localidades

atendidas pelo projeto;

● Apoiar a organização de reuniões, oficinas, debates, eventos e seminários promovidos, no

âmbito do projeto (presenciais e virtuais);

● Elaborar relatórios técnicos mensais contemplando as atividades realizadas no período;

● Participar com afinco das atividades propostas;

● Ter proatividade na elaboração de análises e na solução de problemas;

● Demonstrar interesse em comunicação com atores diversos relacionados à agenda.

4. Principais requisitos

a. Formação

● Graduação concluída ou cursando em áreas relacionadas à atuação da FAS e/ou projeto.

Endereço em Manaus/AM - Rua Álvaro Braga, 351 - Parque 10 de novembro | Tel.: (55 92) 4009-8900
Endereço em São Paulo/SP - Rua Cláudio Soares, 72, Conj. 1.109, Edifício Ahead - Pinheiros | Tel.: (55 11) 4506-2900

www.fas-amazonas.org / fas@fas-amazonas.org

http://www.fas-amazonas.org
mailto:fas@fas-amazonas.org


b. Competências

● Habilidade de comunicação para trabalho em equipe;

● Capacidade de redigir textos formais, e-mails e redação técnica;

● Adaptabilidade a regime de trabalho remoto, presencial e intercalado;

● Capacidade de organização dos arquivos de trabalho individuais e da equipe;

● Conhecimento avançado em pacote Office;

● Conhecimento em armazenamento e edição virtual de arquivos (planilhas, documentos de textos

e apresentações);

● Agilidade e dinamicidade na resolução de problemas.

c. Idioma

● Fluência em português (escrito e falado) requerido.

5. Estrutura do trabalho

● A (o) consultora (or) será contratada (o) como pessoa jurídica, em arranjos variáveis de

trabalhos presenciais, semipresenciais e totalmente remoto.

● A/o profissional deve residir na cidade de Manaus/Amazonas.

● A/o profissional deve ter disponibilidade para viagens de campo e para cidades do interior,

bem como disposição para deslocamentos na capital Manaus para ambientes diversos

(bairros periféricos, assembléia legislativa, gabinetes de secretarias de governo e áreas

rurais).

6. Materiais e infraestrutura

Material de trabalho fornecido pela FAS: 1 (um) laptop.

7. Candidatura

● Para candidatura à vaga de prestação de serviço como auxiliar do projeto “Apoio à

formulação, implementação e execução da Política Estadual de bem-estar animal e da fauna

doméstica”, a (o) candidata (o) deve preencher o formulário de vaga [link]

● A (o) candidata (o) deverá anexar no formulário:

○ Currículo atualizado

○ Proposta comercial (neste link o(a) candidato(a) encontra um modelo com as

informações requeridas)

● O retorno será dado a todos os candidatos cujas propostas forem recebidas para o processo

seletivo e o início previsto da consultoria é imediato.

Manaus, 15 de março de 2021.
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