
OPORTUNIDADE DE CONTRATAÇÃO N. 159/2021
ANALISTA DE DADOS

Título da vaga: Analista de Dados
Departamento: Programa de Gestão e Transparência
Tipo de contrato: Celetista
Local de atuação: Manaus, Amazonas ou outras regiões (remoto/híbrido)
Período de inscrição: 16 de setembro até 26 de setembro 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.

II. Objetivos

Contratar celetista com perfil analítico, com formação superior e referências na área de
gestão da informação, com domínio ou experiência em análise e tratamento de dados,
visando a consolidação de indicadores de resultados e impactos.

III. Principais responsabilidades e funções:

● Gestão da informação por meio de levantamento, sistematização e análise crítica
de dados;

● Consolidação de dados oriundos de diversas fontes e geração de bases específicas
de dados, relatórios de dados e métricas;

● Demonstração de resultados através de construção de painéis de indicadores e
apresentações

● Realização de ações de monitoramento e avaliação, apoiando a estruturação de
quadros lógicos de programas e projetos, bem como a realização de
acompanhamento da implementação;

● Estruturação de pesquisas e formulários
● Integração de atividades em sistemas e aplicativos de gestão

IV. Principais requisitos a serem avaliados:

Área de formação:

Profissional graduado(a) em áreas de exatas porém com evidente base de conhecimento
em gestão da informação (dados e relatórios)

Requisitos obrigatórios:

● Compreensão sobre gestão e ciclo de vida de projetos
● Experiência em aplicativos e/ou sistemas de gestão
● Experiência em ferramentas de análises de dados (Power BI, preferencialmente)
● Domínio do Pacote Office (Excel, Powerpoint, Word) e uso do Google Suíte
● Compreensão sobre processos avaliativos e pesquisas de campo
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● Compreensão sobre gestão e Experiência em gestão e ciclos de vida de projetos

Requisitos diferenciais:

● Experiência com softwares de pesquisas (Microsoft Forms, Typeform, Kobo,
Surveymonkey, Google Forms, outros)

● Conhecimentos em ferramentas de análise de dados (Power BI, Tableau, Data
Studio, outros)

● Conhecimentos em SQL, Python e bibliotecas de análise de dados
● Conhecimento em R ou R Studio

Habilidades:

● Relacionamento interpessoal
● Raciocínio lógico
● Criatividade e autonomia
● Proatividade e resolutividade
● Adaptabilidade ao regime de trabalho híbrido (presencial e remoto)

V. 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
2. Entrevistas com o Recursos humanos, Programa de Gestão e Transparência
3. Realização de teste prático
4. Entrevista final envolvendo a Superintendência de Gestão e Planejamento.

As propostas deverão ser enviadas até o dia 16/09/2021.

A FAS estimula a diversidade em sua equipe.

Manaus - AM, 16 de setembro de 2021
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