OPORTUNIDADE Nº 036/2021 PARA CONTRATAÇÃO DE DISCENTE PARA ESTÁGIO:
HUB DE ECONOMIA VERDE E BIOECONOMIA DA AMAZÔNIA E COORDENADORIA
GESTÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA DE SOLUÇÕES INOVADORAS (PSI)

Título da Vaga: Estágio para apoio à gestão de projetos do Programa de Soluções Inovadoras da FAS
Áreas: Hub de Economia Verde e Bioeconomia da Amazônia e Coordenadoria Gestão de Conhecimento
Tipo de contrato: Estágio Remunerado
Formato de trabalho: Iniciando em caráter 100% remoto, por conta da pandemia
Período de inscrição: até 28 de março de 2021
I.

Contexto
Hub de Economia Verde e Bioeconomia da Amazônia: É uma aliança entre a Fundação
Amazônia Sustentável e a Green Economy Coalition com mais de 50 organizações globais (sociedade
civil, empresas, trabalhadores, governos, agências internacionais da ONU e acadêmicos) com o
objetivo de desenvolver e fomentar projetos em economia verde. Lançada em setembro de 2020,
realiza estudos acerca do desenvolvimento da bioeconomia amazônica, favorecendo o
desenvolvimento de capacidades, conectando iniciativas e compartilhando tecnologias e
experiências locais que subsidiem a formulação de políticas subnacionais e nacionais para alavancar a
agenda de bioeconomia na região e novos investimentos para a Amazônia.
Coordenadoria Gestão de Conhecimento: A Fundação Amazônia Sustentável (FAS), como
referência em execução de atividades de melhoria de qualidade de vida, conservação ambiental,
empoderamento comunitário e apoio a cadeias produtivas nas comunidades tradicionais e indígenas
na Amazônia visa, através da 'Coordenadoria de Gestão do Conhecimento', promover parcerias com
institutos de ensino e pesquisa para o desenvolvimento de projetos voltados para produção de
conhecimentos técnico-científico e formação personalizada, voltadas para o desenvolvimento
sustentável inovador, adaptável à realidade amazônica.
II.
●
●
●
●
●

III.

Principais responsabilidades e funções
Realizar atividades de suporte e execução dos projetos;
Apoiar na organização de planilhas, power point e demais documentos;
Apoiar a realização de eventos, debates e discussões;
Apoio na consolidação de materiais institucionais;
Suporte no mapeamento de potenciais parceiros.

Requisitos
● Cursando a partir do 3º período de cursos como Economia, Relações Internacionais,
Administração, Tecnologia da Informação, Ciências Sociais Aplicadas, Engenharia Ambiental,
Gestão Ambiental ou áreas afins.
● Pacote office - avançado;
● Conhecimento em inglês é um diferencial.
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IV.

●
●

●
●

Candidatura
Para candidatura à vaga de estágio, o(a) candidato(a) deverá preencher o formulário de
vagas, [neste link]
O candidato deverá enviar:
○ Currículo
○ Breve carta de motivação
O preenchimento poderá ser realizado até o dia 28 de março de 2021.
Daremos retorno a todos os candidatos (as).

Início imediato.
Manaus, 18 de março de 2021
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