CHAMADA Nº 146/2022 GRUPO DE VOLUNTARIADO PARA A ESTRUTURAÇÃO DE PROJETOS DE
INFRAESTRUTURA DE BASE COMUNITÁRIA
Departamento: superintendência de desenvolvimento sustentável de comunidades
Setor: agenda de projetos e infraestrutura
Modalidade de contrato: Vínculo voluntário
Local e atuação: Remoto
Período de inscrição: 06 de junho até 13 de junho de 2022, às 09h00 (Horário de Manaus).
I.

CONTEXTO

Um dos objetivos em projetos de interesses atrelados à Teoria da Mudança da FAS (conservação
da floresta em pé e melhoria da qualidade de vida de ribeirinhos), e em parceria com múltiplos atores, a
FAS vem reunindo condições para proporcionar melhorias significativas nas infraestruturas de base
comunitária, padronizando os projetos arquitetônicos, e implementação integrada. Afinal, a benfeitoria
é para eles.
II.

PRINCIPAIS RESPONSABILIDADES E FUNÇÕES

A/o voluntário/a deverá apoiar a equipe de Infraestrutura na padronização de projetos
arquitetônicos de infraestrutura de base comunitária, como casa de farinha, tanque de rede flutuante,
fabriquetas de cacau, casa de artesanato, etc.
III.

PRINCIPAIS REQUISITOS

Área de formação:
Arquitetura e Urbanismo, Engenharia Civil, e Técnico em Edificações.
Competências e qualificações:
Habilidade de comunicação para trabalho em equipe;
Conhecimento e domínio do autocad, sketchup (outras ferramentas é um diferencial);
Controle e organização de dados de projetos;
IV.

PROPRIEDADE INTELECTUAL

Todos os documentos produzidos pelo(a) voluntário(a) de serviço, fruto deste Termo de Referência,
inclusive originais e arquivos em meio digital, deverão ser entregues antes da data de término do contrato
e pertencerão ao Contratante. Poderão ser utilizados pelo voluntário(a) de serviço para outros fins após
autorização do Contratante.
V.

CONDIÇÕES GERAIS

O contrato terá duração de 3 meses com disponibilidade de atuação de 2 vezes na semana.
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:
• Currículo;
Os documentos deverão ser enviados até a data de 13 de junho 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, 06 de junho de 2022

