
OPORTUNIDADE Nº  131/2021 PARA CONTRATAÇÃO DE UM (a) PRESTADOR (a) DE
SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Título da vaga: Contratação de um (a) prestador (a) de serviços em tecnologia da
informação
Setor: TI – Tecnologia da informação
Tipo de contrato: Contrato individual, pessoa física.
Data de início: Imediato e em condições de teletrabalho, com possibilidade de eventuais
atividades presenciais na sede da FAS.
Período de inscrição: 20 de julho até 25 de julho de 2021.

Sobre 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.
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.

Descrição da Vaga

Contratação de um(a) prestador(a) de serviço na área de informática para auxiliar as
atividades de tecnologia da informação, atuando diretamente com o público e demandas
internas de informática.

Requisitos

● Superior na área de Tecnologia da Informação;
● Ter experiência mínima de 1(um) ano;
● Residir em Manaus;
● Disponibilidade em trabalhar presencial e remotamente;
● Disponibilidade para viagens de campo;

Perfil

● Facilidade de comunicação oral, escrita;
● Iniciativa e comprometimento com a Instituição;
● Habilidade para trabalhar em equipe;
● Boa capacidade analítica, resolução de problemas e proposição de soluções;
● Alta capacidade de organização e sistematização de dados e informações;
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● Comprometido com prazos e metas;
● Capacidade de elaborar e ministrar apresentações.

Atividades a serem desenvolvidas

● Manutenção de Sistemas Operacionais
o Configuração de novos equipamentos (Instalação de Windows + Office +

Antivírus)
o Troca de equipamentos Inter setorial com transferência íntegra de dados
o Instalação/Manutenção/Recuperação de sinistros de apps bancários e

essenciais para produtividade (mindmanager, adobe, reprodutores de
vídeo, edição de imagens e vídeos…)

● Gerenciamento de Redes
o Instalação e configuração de novos pontos de acesso Wifi
o Inclusão de novas máquinas da rede interna
o Identificação de pontos atuais no cabeamento estruturado 
o Manutenção de Pontos lógicos com a troca de keystone e configuração de

cabeamento RJ45 Cat6e/Cat5e
o Monitoramento de Links de internet
o Recuperação de acesso interno à rede através de reinstalação de drivers e

aplicativos
● Manutenção de Hardware

o Troca de periféricos de notebooks (memória RAM, Hd, Telas, Teclados,
Baterias, Fontes de alimentação e carenagens)

o Reparo ou encaminhamento para assistência autorizada (Nobreaks, Tv’s
Led, Notebooks cobertos pela garantia)

o Análise de sinistros em impressoras e encaminhamento para especializadas
indicadas pelo fabricante 

● Apoio à eventos diversos (manuseio e operação de sistema de SOM composto de
kit de microfone, mesa de som, caixas amplificadas e tripé)

Período de vigência

06 meses, a partir da assinatura do contrato.

Envio de propostas

Para candidatura à vaga, o(a) candidato(a) deverá preencher o formulário de
inscrição, no link.

O candidato deverá enviar:

● Currículo;
● Pretensão salarial;

Manaus-am, 20 de julho de 2021
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