
OPORTUNIDADE DE CONTRATAÇÃO N. 078/2021
PRESTADOR DE SERVIÇOS - DESENVOLVEDOR FULL STACK

Título da vaga: Prestador de serviços - Desenvolvedor Full Stack para o aplicativo Primeira
Infância Ribeirinha
Departamento: Programa Saúde na Floresta/Programa de Gestão e Transparência
Tipo de contrato: Prestador de Serviços (Pessoas Física)
Local de atuação: Manaus, Amazonas ou outras regiões (remoto)

Prorrogação
Período de inscrição: 08 de julho até 15 de julho de 2021

I. Contexto

A Fundação Amazonas 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. Prezamos pela máxima transparência, razão pela
qual temos um programa dedicado a apoiar a gestão estratégica, a interlocução e
integração entre áreas meio e fim, além de apoiar a sistematização e disseminação do
conhecimento e lições aprendidas: o Programa de Gestão e Transparência (PGT), que atua
por meio de mecanismos e instâncias de gestão junto à comunidade interna,
planejamento e avaliação de resultados e impactos de programas e projetos da FAS.

Recentemente, durante a pandemia do coronavírus no nosso estado, a FAS liderou a
articulação da Aliança dos Povos Indígenas e Populações Tradicionais contra a Covid 19 no
estado do Amazonas É um amplo ecossistema formado por vários parceiros e apoios
estratégicos, que hoje conta com 98 instituições parceiras. Nesse sentido, a parceria com o
Todos pela Saúde, com projetos de capacitação de profissionais de saúde que atuam no
interior, a implantação de Telessaúde em dezenas de aldeias e de comunidades
ribeirinhas, atividades de estruturação do transporte de urgência e de emergência nas
comunidades e a proposta do SUS na Floresta, com a finalidade de aperfeiçoar o sistema
de atendimento dos povos indígenas e populações tradicionais.

II. Objetivos

Contratar prestador de serviço com perfil analítico, com experiência e referências na área
de análise, suporte e desenvolvimento de sistemas e aplicativos móveis. A contratação da
pessoa física será por período determinado de 3 meses, conforme especificações descritas

III. Principais responsabilidades e funções:

● Desenvolver, implantar, documentar e manter aplicativo/web service do aplicativo
Primeira Infância Ribeirinha;

● Realizar criação e manutenção de novas funcionalidades de mídia em aplicativo
móvel (Android) do projeto;

● Criação e manutenção de serviços de virtualização (Docker)
● Estruturação e consultas a banco de dados relacional (SQL)
● Estruturar e apoiar rotina de teste do aplicativo e das novas funcionalidades

IV. Principais requisitos a serem avaliados:

Área de formação:

Profissional graduado(a) ou cursando Análise de sistemas, Ciência da Computação,
Engenharia de software ou áreas afins.
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Requisitos obrigatórios:

● Experiência em desenvolvimento de aplicações móveis (Android/Java)
● Experiência em aplicações web (Angular/NodeJs/Spring Framework)
● Experiência com sistemas de controle de versão (GIT, SVN, etc)
● Experiência em serviços de virtualização e containers (VMWare, VirtualBox, Docker,

etc)

Requisitos diferenciais:

● Conhecimentos em API Rest
● Conhecimentos em API Lottie para animações e vídeos
● Experiência com banco de dados PostgreSQL

Habilidades:

● Trabalho em equipe
● Criatividade
● Adaptabilidade

V. Informações técnicas

O aplicativo móvel Primeira Infância Ribeirinha foi desenvolvido em Android nativo
(Java - API Level 15), o qual faz comunicação com um serviço de virtualização Docker. Uma
página Web para geração de relatórios de indicadores foi desenvolvida com Angular em
conjunto com banco de dados Postgresql

VI. Período de vigência de contrato

● 3 meses

VII. Inscrição e seleção

Para candidatura à vaga, o(a) candidato(a) deverá preencher o formulário de vagas,
disponível neste link (Hiperlink), onde o(a) candidato(a) deverá anexar seu currículo,
detalhando experiência, qualificações relevantes e proposta comercial de trabalho (valores
e cronograma de desembolso).

O processo de seleção se dará em duas etapas:
1. Triagem de currículos e propostas comerciais;
2. Entrevistas com o Recursos humanos, Programa de Gestão e Transparência e

Programa Saúde na Floresta;

As propostas deverão ser enviadas até o dia 15 de julho de 2021

A FAS estimula a diversidade em sua equipe.

Manaus - AM, 08 de julho de 2021
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