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OPORTUNIDADE Nº 184/2021 PARA CONTRATAÇÃO DE DISCENTE PARA ESTÁGIO ADMINISTRATIVO 
 
Título da vaga: Estágio administrativo na Coordenação de Comunicação 
Área: Coordenação de Comunicação - COM  
Tipo de contrato: estágio remunerado  
Período de inscrição: 04 de novembro até 11 de novembro de 2021, às 09h00 (Horário de Manaus) 
Data de início: novembro/2021 
Tempo de contratação: 12 meses  
Regime: presencial na Fundação Amazônia Sustentável em Manaus (AM) 
 
I. Objetivo 

A Fundação Amazônia Sustentável - FAS vem por meio do presente, abrir a oportunidade de contratação 
de 01 (um) discente para suporte à Coordenação de Comunicação nas rotinas administrativas da área.  
 
II. Principais atividades  

• Suporte e execução das atividades da Coordenação de Comunicação; 
• Apoio na organização de planilhas, apresentações e demais documentos; 
• Apoio na execução de solicitações e processos junto ao sistema de gestão e rotinas 

administrativas; 
• Apoio na realização de eventos; 
• Apoio na consolidação de materiais institucionais. 

 
III. Requisitos 

• Cursando graduação a partir do 3º período, podendo ser Economia, Relações Internacionais, 
Administração, Tecnologia da Informação, Ciências Sociais Aplicadas, Engenharia Ambiental, 
Gestão Ambiental ou áreas afins. 

 
IV. Competências 

• Conhecimento avançado em pacote Office; 
• Conhecimento em armazenamento e edição virtual de arquivos (planilhas, 
• documentos e textos e slides). 

 
V. Idioma 

• Fluência em português (escrito e falado) requerido; 
• Habilidades em leitura, escrita e fala em inglês são consideradas vantagens. 

 
VI. Candidatura 
Para candidatura à oportunidade, o(a) candidato(a) deve preencher o formulário de vaga [neste link].  

• O(A) candidato(a) deverá enviar via link:   
o Currículo;  
o Carta de motivação;  
 

As propostas deverão ser enviadas até a data de 11 de novembro de 2021, às 09h00 (Horário de Manaus)  
• O retorno será dado a todos os candidatos cujas propostas foram recebidas para o 
processo seletivo.  

  
A FAS está empenhada em alcançar a diversidade no local de trabalho em termos de gênero, nacionalidade 
e cultura. Profissionais de grupos minoritários, grupos indígenas e pessoas com deficiência são igualmente 
encorajadas a se candidatar. Aplicamos um processo de seleção justo e transparente que considera as 
competências/ habilidades dos candidatos e das candidatas. Todas as candidaturas serão tratadas com 
estrita confidencialidade.     

  
Manaus, 04 de novembro de 2021 
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