OPORTUNIDADE Nº 052/2021 PARA CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇO MOBILIZADOR SOCIAL
Projeto: Plástico Zero nos Igarapés de Manaus
Departamento: Coordenadoria Cidades Sustentáveis (CIDSUST)
Programa: Programa de Soluções Inovadoras (PSI)
Formato do trabalho: Semipresencial, intercalado com períodos de trabalho remoto
Tipo de contrato: Consultoria Pessoa jurídica ou física, a ser negociado
Duração: 8 (oito) meses
Período de inscrição: 29 de março até 06 de abril de 2021.
1. Contexto
A Coordenadoria de Cidades Sustentáveis (CIDSUST) tem projetos baseados em conceitos de
Melhoria de Cidades e Sustentabilidade Urbana que, através da mobilização social e engajamento,
buscam a melhoria da qualidade de vida da população e espaços públicos em Manaus e municípios
do interior do Amazonas.
A partir disso, a Fundação Amazônia Sustentável (FAS), por meio da Coordenadoria,
estabeleceu o projeto “Plástico Zero nos Igarapés de Manaus”, em parceria com a empresa
Coca-cola Brasil, que visa estruturar um modelo de redução dos resíduos plásticos que chegam aos
igarapés de Manaus, com vistas a um futuro Zero Plástico nos Igarapés, a partir da construção
participativa, alinhada à Política Nacional de Resíduos Sólidos em 3 bairros da cidade de Manaus
(Parque das Tribos, Redenção e Jorge Teixeira ).
A principal justificativa do projeto se faz mediante a problemática do descarte inadequado
dos resíduos plásticos que poluem os igarapés em Manaus, consequentemente, rios e mares.
Deste modo, e para apoiar a implementação do projeto, este termo de referência é lançado,
visando a contratação de um mobilizador social, para apoiar na facilitação e interação com o público
alvo do projeto, para auxiliar na estruturação de um modelo de redução dos resíduos plásticos que
chegam aos igarapés de Manaus, com vistas a um futuro Zero Plástico nos Igarapés, dentre outras
atividades necessárias.

2. Descrição da vaga
O prestador de serviço deverá:
●

●
●

●
●

Realizar a identificação das demandas relacionadas ao projeto e promover a
articulação junto aos diversos atores envolvidos no projeto “Plástico Zero nos
Igarapés de Manaus”;
Realizar mobilizações, interações e capacitações nos bairros atendidos;
Ter habilidade em processos de articulação, mobilização social e facilitação de
eventos nos três bairros selecionados pelo projeto (Parque das Tribos, Redenção e
Jorge Teixeira);
Construir memórias, atas e relatórios de reuniões;
Contribuir com todas as atividades da Coordenadoria Cidades Sustentáveis, que
tenham relação com o projeto.

3. Deveres e responsabilidades
● Ter pontualidade e assiduidade nos compromissos da agenda;
● Capacidade de trabalho em equipe;
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●
●
●
●
●

Ter boa comunicação oral em espaços coletivos, como reuniões, oficinas,
treinamentos;
Participar com afinco das atividades propostas;
Ter proatividade na elaboração de análises e na solução de problemas;
Ter bom conhecimento e relacionamento com diversos segmentos da sociedade civil;
Demonstrar boa capacidade e interesse em comunicação com atores diversos
relacionados à agenda.

4. Atividades a serem desenvolvidas:
●
●
●
●
●
●

Participar dos alinhamentos internos do Projeto “Plástico Zero nos Igarapés de
Manaus” com a equipe Cidades Sustentáveis e demais consultores do projeto;
Participar dos alinhamentos mensais com os parceiros do projeto;
Realizar levantamentos de demandas das populações envolvidas no projeto;
Levantamento de soluções para os problemas, auxiliando na tomada de decisão;
Realizar interações com as populações apoiadas pelo projeto;
Registrar e armazenar informações e arquivos referentes ao projeto (planilhas,
documentos e textos e slides).
o

Entregas das atividades:

Relatório técnico, contendo as atividades desenvolvidas no referido mês, baseado em modelo
fornecido pela Fundação Amazônia Sustentável.
5. Principais requisitos
o Formação
● Formação mínima: Ensino Superior cursando ou completo.
● Pós-Graduação (mestrado, doutorado ou MBA) é um diferencial na área correlata ao projeto.

●
●
●
●
●
●
●
●

o Competências
Habilidade de comunicação para trabalho em equipe;
Experiência em mobilização socioambiental;
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 e textos
e slides);
Agilidade e dinamicidade na resolução de problemas;

6. Estrutura do trabalho
● O regime de trabalho será em arranjos variáveis de trabalhos presenciais, semipresenciais e
totalmente remoto.
● O(a) prestador(a) de serviço deve residir em Manaus/Amazonas e ter disponibilidade para
participação de reuniões relacionadas aos projetos.
7. Materiais e infraestrutura
Os materiais de trabalho serão fornecidos pela FAS.
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8. Candidatura
● Para candidatura à prestação de serviço,, o/a candidato/a deve preencher o formulário de
vaga [link]
● O/A candidato/a deverá enviar:
○ Currículo atualizado
○ Carta de motivação
●
●

As propostas deverão ser enviadas até a data de 06 de abril de 2021;
O retorno será dado a todos os candidatos cujas propostas foram recebidas para o processo
seletivo.

Manaus, 29 de março de 2021
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