OPORTUNIDADE DE CONTRATAÇÃO N. 067/2021
SUPERVISORX DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL
Título da vaga: Supervisor (a) de Educação ambiental
Departamento: Programa de Educação para a Sustentabilidade
Tipo de contrato: Celetista
Local de atuação: Manaus e demais regiões
Período de inscrição: 16 de abril até 26 de abril de 2021.
A Fundação Amazônia Sustentável (FAS) é referência na implementação de
programas e projetos voltados à melhoria da qualidade de vida, conservação
ambiental, empoderamento comunitário e apoio a cadeias produtivas junto às
comunidades tradicionais e indígenas no Amazonas.
Esta vaga destina-se à contratação de um(a) profissional para atuação no
Programa de Educação para Sustentabilidade (PES). O PES implementa um
conjunto de projetos e iniciativas voltadas para o fortalecimento da cidadania e
do protagonismo das comunidades apoiadas, direcionando sua atenção
especialmente às crianças e adolescentes que serão futuras lideranças para
atuar em defesa da garantia de direitos e acesso às políticas públicas.
I.

Objetivos

Contratação de profissional para liderar a estruturação de projetos e
acompanhar as atividades relacionadas à agenda de educação ambiental,
produzindo materiais didáticos referenciais (para diferentes públicos-alvos de
projetos e iniciativas) e disponibilizando assessoria técnica para as gerências dos
Programas da FAS e superintendências. Representação em grupos
especializados e em eventos de conservação e educação ambiental bem como
apoio à disseminação de conhecimentos, também fazem parte do escopo de
trabalho deste(esta) profissional.
II.

Principais responsabilidades e funções:
●

●
●
●
●

●
●
●

Participação na elaboração e revisão de produtos técnicos, publicações
científicas e peças de comunicação relacionadas à conservação, manejo da
biodiversidade e educação ambiental em um contexto Amazônico;
Produção de material didático com ênfase em conservação e manejo da
biodiversidade;
Elaboração e participação da construção de conteúdos para campanhas de
educação ambiental, que tem diferentes públicos-alvo;
Elaboração e publicações técnicas sobre biodiversidade amazônica;
Apoio à captação de recursos, sendo a referência técnica nos temas de
monitoramento da biodiversidade e educação ambiental em contexto
Amazônico;
Elaboração de pareceres técnicos que apoiem a tomada de decisões com base
em dados e informações;
Apoio
às gerências e superintendências em demandas e iniciativas
estratégicas da Fundação, que estejam alinhadas ao planejamento estratégico;
Acompanhamento do desenvolvimento das atividades de educação ambiental
em campo (Unidades de Conservação estaduais de uso sustentável).
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III.

Principais requisitos a serem avaliados:

Área de formação:
Preferível: graduação em ensino superior nas áreas de ciências biológicas, sociais,
gestão ambiental ou em engenharia ambiental e florestal. Especialização em
áreas relacionadas a ciências biológicas ou temáticas ambientais é um
diferencial.
Experiência consistente em atividades de educação ambiental, preparação de
materiais didáticos, oratória e didática para a realização de palestras, oficinas e
dinâmicas direcionadas para o público infantil e juvenil, bem como na
elaboração de diagnósticos e desenvolvimento de projetos socioambientais.
Competências e qualificações:
● Redação técnica;
● Interlocução com redes locais e nacionais referente a temática de meio
ambiente;
● Capacidade de análise;
● Conhecimento nas ferramentas MS Office e plataformas colaborativas
online (planilhas, apresentações, documentos, conferências online,
entre outros);
● Conhecimentos de indicadores de resultados;
● Postura proativa, interesse em desafios, solução de problemas e
propostas de melhorias;
● Organização e responsabilidade de entregar os produtos dentro do
prazo estabelecido;
● Interesse em trabalhar em equipe multidisciplinar e com diferentes
atores;
IV.

Inscrição

Para candidatura a esta vaga Supervirx, o candidato deve preencher o formulário
de vaga no [link].
●

A (o) candidata (o) deverá anexar no formulário:
○ Currículo atualizado
○ Carta de motivação
○ Informar pretensão salarial

O retorno será dado a todos os candidatos cujas propostas forem recebidas para
o processo seletivo e o início é imediato.
Manaus, 16 de abril de 2021.
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