OPORTUNIDADE Nº 041/2021 PARA CONTRATAÇÃO
DE ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO.
Projeto: Geração de renda e empreendedorismo
Departamento: Programa Floresta em Pé
Tipo de contrato: Contrato individual, pessoa jurídica
Período de inscrição: 23 de março a 05 de abril de 2021

Sobre a A Fundação Amazonas Sustentável (FAS)

A FAS é uma organização da sociedade civil, que atua na Amazônia, sem fins lucrativos, sem
vínculos político-partidários, de utilidade pública e beneficente de assistência social. Reúne
credenciais como instituição que promove o desenvolvimento regional por meio de ações de
pesquisa, desenvolvimento e inovação. Criada em 8 de fevereiro de 2008, por meio de uma
parceria entre o Banco Bradesco e o Governo do Estado do Amazonas, a FAS passou a contar
com o apoio de diversos parceiros, entre elas a Coca-Cola Brasil, o Fundo Amazônia, a
Samsung, a Petrobras (a partir de 2018), e as Lojas Americanas. É um amplo ecossistema
formado por vários parceiros e apoios estratégicos.
Programa Floresta em Pé

Fazer a floresta valer mais em pé do que derrubada é o principal pilar pelo qual o Programa
Floresta em Pé (PFP) opera. A partir da captação de recursos de doação de origem
filantrópica e de responsabilidade social corporativa, o PFP está focado em quatro ações
estratégicas para as comunidades atendidas: geração de renda, empreendedorismo,
infraestrutura comunitária e empoderamento.
São realizadas atividades de planejamento, estruturação e qualificação da infraestrutura
para a produção sustentável, além de aprimoramentos técnicos, garantindo emancipação e
cumprimento de direitos às comunidades. O programa também é responsável por
implementar o Bolsa Floresta Familiar, uma política pública para recompensar moradores de
Unidades de Conservação (UCs) do Amazonas por serviços ambientais.
Geração de renda e empreendedorismo:
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O fortalecimento de cadeias produtivas em áreas protegidas é uma estratégia realizada pela
FAS que une conservação ambiental com manutenção dos modos de vida de populações
dependentes dos recursos naturais. Os trabalhos de geração de renda focam,
principalmente, em ações de inclusão produtiva por meio das etapas de planejamento,
estruturação, qualificação para o empreendedorismo, avaliação e monitoramento, além de
articulações com o sistema público de trabalho e renda. Ao garantir o direito de acesso às
políticas públicas, a FAS concede às famílias a oportunidade de melhorar a qualidade de
vida, ao mesmo tempo em que permanecem nas comunidades, protegendo a floresta.

I.

Objetivo da contratação:

Contratar engenheiro de produção com experiência e referências em gestão de
processos industriais e qualidade da produção, desejavelmente na área agroindustrial. A
contratação de pessoa jurídica será por período determinado de nove meses, conforme
especificações a seguir descritas.
II.

Atribuições e atividades a serem desenvolvidas:
● Supervisionar e apoiar a superação dos gargalos de empreendimentos voltados para
a produção sustentável em comunidades ribeirinhas situados em unidades de
conservação;
● Planejar, avaliar e apoiar a implementação dos processos produtivos das seguintes
cadeias: pirarucu, farinha, guaraná, açaí, cacau, óleos vegetais entre outras;
● Executar e monitorar ações previstas nos projetos;
● Elaborar relatórios técnicos mensais com os principais avanços do período e metas
para o período seguinte;
● Realizar a gestão de metas e indicadores de resultados e impactos, mantendo
atualização permanente de painéis informativos e elaborando boletins quinzenais de
informações;
● Apoiar a implementação de atividades, participando de reuniões, oficinas, debates,
eventos e seminários promovidos, no âmbito do projeto (presenciais e virtuais).

III.

Os principais requisitos a serem avaliados são:
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a. Perfil do/a profissional
Profissional graduado (a) na área de engenharia de produção, com interesse e
disponibilidade em realizar viagens para o interior do Estado e possuir habilidade de gestão
de projetos, trabalho em equipe e articulação institucional.
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●
●
●
●
●
●
●
●

IV.

b. Competências e qualificações
Ter conhecimentos e experiência em gestão de projetos produtivos,
preferencialmente com conhecimentos sobre gestão de processos com ênfase para o
alcance de metas;
Facilidade no desenvolvimento de redes de relacionamento com parceiros
institucionais, fornecedores e cliente;
Experiência em gestão de metas e indicadores de impacto;
Ter experiência em elaboração e análise de relatórios técnicos e prestação de contas;
Ter experiência com ferramentas tecnológicas de apoio à gestão;
Habilidade em relacionamento institucional, gestão de pessoas, liderança e
proatividade;
Facilidade de aprendizado e capacidade de trabalho sob pressão;
Adaptabilidade às mudanças de escopo e ajustes de cronograma; e
Experiência em fluxos e processos de projetos produtivos.

Local de trabalho e condução de contratação:
a. Local de trabalho: Manaus-Amazonas, na sede da FAS (dependendo do
momento epidemiológico e com as medidas cabíveis de proteção), com
previsão de trabalho remoto, visitas às instituições relacionadas ao projeto,
além de viagens para acompanhamento dos empreendimentos.
b. Regime de trabalho: Prestador de serviços Pessoa Jurídica

V.

Produtos
●
●
●
●
●
●

Relatórios técnicos mensais, contendo as atividades desenvolvidas no mês;
Boletins quinzenais de indicadores;
Painéis online de metas e indicadores;
Pareceres e recomendações técnicos;
Regularização de empreendimentos.
Assessoria técnica e capacitação;
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VI.

Condições gerais:

O(A) Contratado(a) será responsável pelo pagamento de todos os encargos
tributários, sociais e trabalhistas, referentes a este contrato, de acordo com as leis brasileiras
que regem a contratação.
Não será proporcionado ao(à) Contratado(a), seguro social (INSS), por acidentes de
trabalho, de saúde, de acidentes ou de vida, nem lhe será concedido férias, licença por
enfermidade ou qualquer outro emolumento durante a vigência do Contrato.
Será vedado ao(à) Contratado(a) ceder quaisquer informações e/ou documentos
objetos deste Contrato, sem prévia autorização do Contratante.
O(A) Contratado(a) deverá executar as atividades constantes neste Termo de
Referência, de acordo com os mais elevados padrões de competência e integridade
profissional e ética.
VII.

Candidatura para a vaga:

Para ser considerado para esta vaga, o/a candidato/a deve enviar os seguintes
documentos, (Neste hiperlink):
● Currículo
● Carta de motivação, com pretensão salarial
Manaus, 23 de março de 2021

A FAS estimula a diversidade em sua equipe.
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