
OPORTUNIDADE Nº 157/2021 PARA A CONTRATAÇÃO DE UM (A) DISCENTE PARA VAGA
DE ESTÁGIO NA AGENDA DE NÚCLEO DE CONSERVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE.

Título da vaga: Estágio na Agenda de Núcleo de Conservação e Sustentabilidade
Setor: Programa Educação para Sustentabilidade
Modalidade de contrato: Estágio Remunerado
Local e atuação: Manaus, Amazonas
Período de inscrição: 02 de setembro até 09 de setembro de 2021.

I. Objetivos

Contribuir com gerenciamento de atividades correlacionadas a equipe de Gestão de
Núcleos de Conservação e Sustentabilidade, visando o impacto social, econômico e
ambiental, utilizando suas experiências e vivências pessoais, que contribuam com a
missão e visão da nova versão de Núcleos. Disponibilidade de aprendizagem com
populações ribeirinhas e indígenas.

II. Principais responsabilidades e funções

● Controle e organização dos dados dos Núcleos;
● Solicitação e agendamento de viagens;
● Controle/Acompanhamento de orçamento;
● Acompanhar/atualizar os programas de gestão;
● Apoio em logísticas;
● Solicitações de diárias e adiantamento;
● Suporte em prestações de contas;
● Suporte em logística;
● Tabulação de dados;
● Atuar como apoio para atividades da área administrativa/financeira;

III. Principais requisitos

Área de Formação:

● Cursando a graduação a partir do 3º período;
● Graduando em áreas relacionadas a Administração, Financeiro, Arquitetura,

Engenharia, Gestão Ambiental ou áreas afins;

Competências e qualificações:

● Habilidade com Pacote Office (Word, Excel, Power Point);
● Boa redação;
● Capacidade de organização;
● Conhecimento e interesse na área financeira;
● Facilidade para trabalhar em equipe;
● Engajamento em atividades sociais, ambientais e voluntariados serão consideradas

diferenciais.
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IV. Estrutura do Trabalho

A dedicação será de até 06 (seis) horas diárias em 5 (cinco) dias por semana, em regime de
trabalho remoto, com possibilidade futura de ser semipresencial na sede da FAS, em
Manaus – AM.

V. Candidatura

Para se candidatar à prestação de serviço, o(a) candidato(a) deve preencher o formulário
de oportunidade (neste hiperlink).

O candidato deverá enviar:

● Currículo;
● Carta de motivação;

Manaus-AM, 02 de setembro de 2021
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