OPORTUNIDADE Nº 168/2022 PARA VAGA DE ESTÁGIO NO SUBPROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL
Superintendência: Desenvolvimento Sustentável de Comunidades
Programa: Programa de Educação para a Sustentabilidade
Departamento: Subprograma de Educação Ambiental
Tipo de contrato: Estágio
Duração: 12 meses
Período de inscrição: 07 de julho a 18 de julho, às 09h00 (Horário de Manaus).
1. SOBRE A FAS
A Fundação Amazônia Sustentável tem como missão contribuir para a conservação ambiental da
Amazônia através da valorização da floresta em pé e sua biodiversidade e da melhoria da qualidade de
vida das comunidades ribeirinhas associada à implementação e disseminação do conhecimento sobre
desenvolvimento sustentável.
Para isso, a FAS adota como estratégias a atuação nas escalas global, amazônica e local,
implementando agendas relacionadas aos eixos temáticos estratégicos: saúde, educação e cidadania,
empoderamento, geração de renda, infraestrutura comunitária, conservação ambiental, gestão e
transparência, pesquisa, desenvolvimento e inovação. Todos relacionados aos Objetivos do
Desenvolvimento Sustentável (ODS).
As principais iniciativas são implementadas por meio do Programa Floresta em Pé (PFP), Programa de
Educação para a Sustentabilidade (PES), Programa Saúde na Floresta (PSF), Programa de
Empreendedorismo e Negócios Sustentáveis (PENSA) Programa de Soluções Inovadoras (PSI), Programa
de Desenvolvimento Institucional e Parcerias (PDI) e Programa de Gestão e Transparência (PGT).
2. O PROGRAMA
O Programa de Educação para a Sustentabilidade (PES) implementa, desde 2012, um conjunto de
projetos que visam oferecer modelos educacionais replicáveis que promovam uma educação relevante,
contextualizada e inovadora visando a formação integral de pessoas que possam ser protagonistas do
desenvolvimento social, econômico e ambiental da Amazônia.
A atuação do PES está estruturada em três eixos: educação relevante, cidadania e políticas públicas.
Na primeira, a proposta entende a floresta como uma grande sala de aula, na cidadania, um olhar com
ações e atitudes que promovam a equidade, a justiça, o respeito, a ética e liberdade das pessoas que
vivem na floresta. Por último, o eixo de políticas públicas para estabelecer parcerias que possibilitem a
elaboração de estratégias que promovam o desenvolvimento das comunidades.
Nesse contexto o PES possui 4 subprogramas: Infância e Cidadania, Núcleo de Inovação, Educação
para o Desenvolvimento Sustentável, Educação Ribeirinha e Educação Ambiental.
O subprograma de Educação Ambiental, através de diversas atividades proporciona o envolvimento
das comunidades ribeirinhas em prol da educação para o desenvolvimento sustentável, com o enfoque
holístico em temáticas estratégicas em aderência com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável
(ODS).
3. OBJETIVO
Este termo de referência tem como objetivo realizar a contratação de um(a) estagiário(a) para auxiliar
nas atividades do subprograma de Educação Ambiental da FAS.
4. DESCRIÇÃO DA VAGA / RESPONSABILIDADES E ATIVIDADES
•
•
•
•
•

Apoio nos projetos e atividades do subprograma de Educação Ambiental;
Auxiliar equipe no planejamento e execução de atividades, relatorias e prestação de contas de
projetos.
Organização e suporte à equipe nas ações de campo e eventos;
Levantamento e organização de informações para elaboração e entrega de relatórios;
Realizar e acompanhar processos administrativos relacionados ao subprograma

•

Contribuir com a elaboração de propostas para submissão de projetos voltados para atividades
da iniciativa de Educação Ambiental

5. PERFIL DO ESTAGIÁRIO(A) / HABILIDADES NECESSÁRIAS
•

•
•
•
•
•
•

Estudante a partir do 4o período de cursos de Ciências Biológicas (tais como Biologia,
Engenharia Florestal, Gestão Ambiental) e humanas (Pedagogia, Sociologia, Ciências Sociais)
ou áreas correlatas;
Afinidade com questões socioambientais;
Afinidade com novas propostas educativas, sobretudo educação ambiental, ribeirinha e do
campo e ciência cidadã;
Bons conhecimentos em ferramentas Office (Word, Excel e Power Point);
Afinidade com ferramentas de apresentação em plataformas online (Canva, Zoom, Meet etc);
Proativo(a), boa comunicação e capacidade de resolver problemas.
Boa organização, criatividade e facilidade de lidar com diversos públicos.

6. PROPRIEDADE INTELECTUAL
Todos os documentos produzidos pelo(a) estagiário(a), 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 estagiário(a) para outros fins após autorização
do Contratante.
7. 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 18 de julho 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 julho de 2022

