OPORTUNIDADE Nº 106/2021 PARA A CONTRATAÇÃO DE UM(a) PRESTADOR(a) DE SERVIÇO
PARA ÁREA DE COMPRAS
Título da vaga: Prestador(a) de serviços da área de compras
Quantidade de vagas: 1
Setor: Compras - Administrativo
Tipo de contrato: Prestação de serviços de pessoa física ou jurídica
Data de início: Imediato e presencial na sede da FAS
Período de inscrição: 16 a 22 de junho de 2021

Descrição da Vaga
Contratação de prestador de serviço para desenvolvimento de atividades relacionadas à área de
compras
I.

Requisitos
●

Superior completo ou em andamento (Administração, logística ou áreas afins);

●

A pós-graduação será um diferencial.

●

Vivência na área de compras, com aquisições de produtos e serviços em empresas de médio
e grande porte;

●

Pacote Office completo e Excel avançado (indispensável)

II.

Atividades a serem desenvolvidas
●

Participar ativamente de processos estratégicos de compras, com negociações de Contratos e
Acordos de Fornecimento, dentro das melhores condições comerciais de preço, qualidade e
prazos de entrega;

●

Realizar análise e manutenção nas demandas de cadastro de materiais e serviços; Validar as
especificações dentro do padrão de Descrição de Materiais (PDM), e garantir o saneamento
dos itens de compra na base existente;

●

Pesquisar o mercado fornecedor de produtos e serviços, através de coleta de preços e
elaboração de mapas comparativos de preços, renegociando valores oferecidos quando
houver oportunidade;

●

Desenvolver novos fornecedores de produtos e serviços diversos, visando desenvolver fontes
alternativas de suprimentos.
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III.

Envio de propostas

Para candidatura à vaga de prestador (a) de serviços, o(a) candidato(a) deverá preencher o formulário
de vagas , neste hiperlink
O candidato deverá enviar:
●
●
●
●

Currículo;
Proposta de valor;
Carta de motivação;
Carta de recomendação.

O preenchimento poderá ser realizado até o dia 22 de junho de 2021.
Obs.: Daremos retorno para todos os candidatos (as) após o encerramento do processo seletivo.
Início imediato.
Manaus-AM, 16 de junho de 2021
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