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OPORTUNIDADE Nº101/2022 PARA A CONTRATAÇÃO DE UM (A) MOTORISTA 

Programa: Logística e operações 

Modalidade de contrato: Celetista. 

Local e atuação: Manaus,  

Período de inscrição: 07 de março até 11 de março de 2022, 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. 

A área de Logística e Operações, é responsável por envios de materiais em geral: para as comunidades 

ribeirinhas do interior do Amazonas, nas Reservas de desenvolvimento Sustentável, relacionados aos projetos e 

programas da FAS, além de gerenciar as agendas de transportes, atividades de monitoramento, apoiar e 

acompanhar todas as missões de campo (VIP) e visitas de parceiros, manutenção de infraestruturas da FAS, 

apoio a organização de eventos e gestão de alojamentos na sede, além de apoiar e desenvolver práticas que 

contribuam para o bem-estar de seus colaboradores. 

 

II. OBJETIVO 

Por meio da presente oportunidade, a FAS divulga a contratação de um (a) Motorista para executar 

atividades relacionadas a dirigir veículos automotores, obedecendo ao Código Nacional de Trânsito, seguindo 

itinerário e programas estabelecidos para o transporte de passageiros ou carga, em trajetos urbanos ou em 

viagens para outras localidades. 

III. PRINCIPAIS RESPONSABILIDADES E FUNÇÕES 

• Transportar pessoas, dentro do limite urbano ou em viagens para outras localidades, adotando medidas 

adequadas à prevenção ou solução de qualquer incidente, para garantir a segurança deles; 

• Preparar os relatórios de viagem, fazendo as anotações relativas a destino, objetivo da viagem, horário 

de saída e chegada, conforme procedimentos estabelecidos. 

• Manter ficha de controle de quilometragem e outros dados dos veículos; 

• Proceder a verificação diária das condições do veículo que lhe for destinado, com relação ao estado dos 

pneus, abastecimento de combustível, água e óleo, teste de freios e da parte elétrica, para certificar-se 

de suas condições de funcionamento; 

• Zelar pela limpeza do veículo que lhe for destinado, visando manter o bom estado de conservação dele; 

• Comunicar ao superior imediato, sempre que necessário, as falhas apresentadas pelos veículos, para 

encaminhamento de reparos, garantindo as condições de segurança; 

• Encarregar-se do transporte e da entrega da carga, dentro do limite urbano ou em viagens para outras 

localidades, executando, orientando e auxiliando no carregamento e descarregamento dela, atendendo 

às necessidades dos serviços; 

• Conferir os materiais a serem transportados, verificando quantidade e espécie, para evitar erros no 

carregamento e descarregamento deles. 

• Retirar mercadorias em fornecedores. 

• Transportar mercadorias para despacho junto a transportadoras. Informar qualquer irregularidade 

observada nos materiais transportados. 

 

IV. PRINCIPAIS REQUISITOS A SEREM AVALIADOS 

Área de formação: 

 Ensino médio completo 

Competência e qualificações: 

Relacionamento interpessoal; 

Proatividade e resolutividade; 

Escuta ativa; 
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Perfil colaborativo; 

Comunicação não-violenta; 

Experiência  

Habilitação profissional na categoria B;  

Experiência de 6 meses como motorista; 

 

V. ESTRUTURA DE TRABALHO 

 A dedicação será de até 8 (oito) horas diárias em 5 (cinco) dias por semana, em regime de trabalho 

presencial, em Manaus - AM. 

 

Benefícios: 

• Salário compatível com o cargo; 

• Vale Mobilidade (Modalidade presencial e/ou semipresencial.); 

• Vale alimentação ou refeição; 

• Plano de saúde – Amil nacional; 

• Plano Odontológico – Bradesco saúde 

• Auxílio creche; 

• Seguro de vida; 

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;  

o Pretensão salarial; 

 

As propostas deverão ser enviadas até a data de 11 de março de 2022, 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, 07 de março de 2022 
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