OPORTUNIDADE Nº 195/2021 PARA A CONTRATAÇÃO DE UM (A) JOVEM APRENDIZ
Setor: Administrativo financeiro
Modalidade de contrato: Contrato de aprendizagem.
Local e atuação: Fundação Amazônia Sustentável, sede.
Período de inscrição: 30 de novembro até 07 de dezembro de 2021, às 09h00 (Horário de Manaus).
I.

Contexto
A Fundação Amazônia Sustentável (FAS) é uma organização brasileira não governamental, sem fins
lucrativos, criada em 8 de fevereiro de 2008, por uma parceria entre o Bradesco e o Governo do Estado do
Amazonas. Posteriormente, passou a contar com o apoio da Coca-Cola Brasil (2009), do Fundo Amazônia
(2010) e da Samsung (2010), além de outras parcerias em programas e projetos desenvolvidos.
II.
Principais responsabilidades e funções

•
•
•

•
III.

Apoio na elaboração de planilhas de gerenciamento e demais documentos da área.
Apoio na execução de solicitações e processos administrativos.
Apoio na criação de gráficos e apresentações.
Apoio nas demais atividades da Administração.

Principais requisitos a serem avaliados
Área de formação:
• Ensino Médio, cursando ou concluído.
Competência e qualificações:
• Conhecimento em Pacote Office Intermediário.
• Capacidade de trabalho em equipe;
• Capacidade de organização;
• Conhecimento em armazenamento e edição virtual de arquivos (planilhas, documentos e textos e

slides).
Requisitos mínimos:
• O aprendiz é o adolescente ou jovem entre 14 e 24 anos que esteja matriculado e frequentando
a escola, caso não tenha concluído o Ensino Médio e inscrito em programa de aprendizagem (art.
428, caput e § 1º, da CLT).
IV.
Estrutura de trabalho
A dedicação será de até 6 (oito) horas diárias em 4 (quatro) dias por semana, em regime de trabalho
presencial, no escritório da FAS, em Manaus – AM, e 1 (um) dia de curso de aprendizagem administrativo.
V.

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;
As propostas deverão ser enviadas até a data de 07 de dezembro 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.
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