
OPORTUNIDADE Nº 066/2021

PARA CONTRATAÇÃO DE GESTOR LOCAL PARA O NÚCLEO DE CONSERVAÇÃO E

SUSTENTABILIDADE (NCS) ASSY MANANA, LOCALIZADO NA ÁREA DE PROTEÇÃO

AMBIENTAL (APA), COMUNIDADE TRÊS UNIDOS

Título da Vaga: Gestor local do Núcleo Assy Manana
Setor: Programa de Educação para a Sustentabilidade
Tipo de contrato: Celetista (CLT)
Local de atuação: Núcleo Assy Manana, APA do Rio Negro, Comunidade Três Unidos,
município de Manaus
Período de inscrição: 14 de abril a 23 de abril de 2021

I. Objetivo

Por meio da presente oportunidade, a Fundação Amazônia Sustentável (FAS) divulga a

contratação de um (a) Gestor (a) de núcleo para apoiar os projetos do Programa de

Educação para a Sustentabilidade e demais projetos institucionais da FAS.

II. Principais responsabilidades

● Monitorar e realizar/encaminhar reparos e manutenção das estruturas do NCS;

● Encaminhar à coordenação as necessidades operacionais do NCS (combustíveis,

alimentação, insumos agrícolas e demais);

● Controlar materiais e equipamentos existentes no NCS, bem como zelar pelo uso e

conservação dos mesmos;

● Orientar e acompanhar as atividades desenvolvidas pelo auxiliar operacional/ou

prestadores de serviço;

● Liderar as atividades de práticas agroecológicas, com implementação e

manutenção de módulos didáticos produtivos para comunidade escolar e

comunidade em geral;

● Articular ações colaborativas com a gestão da escola e comunidade escolar

(professores, pais e estudantes) para o desenvolvimento de projetos educativos

complementares;

● Elaborar relatórios mensais das atividades, projetos, ações e indicadores do NCS;

III. São requisitos mínimos exigidos aos candidatos

● Curso técnico nas áreas Agrícolas, Florestal e áreas afins;

● Conhecimento prático em informática (Word, Excel, Power Point e Internet);

● Disponibilidade para residir na comunidade Assy Manana, APA do Rio Negro;

● Facilidade de comunicação oral, escrita e boa capacidade de redação;
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● Facilidade para relacionamento interpessoal e trabalho em equipe;

● Ter iniciativa e comprometimento com a Instituição;

IV. Candidatura

Os currículos serão selecionados pela Coordenação do Programa de Educação para a

Sustentabilidade e os candidatos selecionados serão entrevistados por membros das

Superintendências.

Para candidatura à vaga de Gestor Local Assy Manana, o(a) candidato(a) deverá
preencher o formulário de vagas, [neste link]

O candidato deverá enviar:

● Currículo atualizado (incluindo contatos de referências profissionais)
● Carta de apresentação;

O preenchimento  poderá ser realizado até o dia 23 de abril de 2021.

Obs.: Daremos retorno para todos os candidatos (as).

Início imediato.

Início imediato.

Manaus-AM, 14 de abril de 2021.

A FAS estimula a diversidade em sua equipe.
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