
 

 

        
   

   
         

        

 

 

 

OPORTUNIDADE Nº 189/2022 PARA CONTRATAÇÃO DE UM (A) ANALISTA DE PROJETOS INDÍGENAS  

 

Setor: Programa de Soluções Inovadoras (PSI) 

Regime de contratação: CLT  

Escritório: Manaus 

Regime de trabalho: Presencial 

Data de início: Imediato 

Período de inscrição: 17 de agosto até 29 de agosto de 2022, às 09h00 (Horário de Manaus). 

 

1. CONTEXTUALIZAÇÃO: 

A Fundação Amazônia Sustentável - FAS é uma organização da sociedade civil, fundada em 2008, com 

a missão de “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”. Com sede em Manaus 

(AM), executa projetos ambientais, sociais e econômicos voltados para a conservação da Floresta 

Amazônica. É uma organização sem fins lucrativos, sem vínculos político-partidários, de utilidade pública e 

beneficente de assistência social.  

Em 2018 a FAS criou a Agenda Indígena, resultado de diálogos com diversas instituições e lideranças 

indígenas locais ao longo da sua existência. As ações estão baseadas na Teoria da Mudança da FAS, que 

numa perspectiva adaptada às especificidades amazônicas, trabalha com a conservação da floresta em pé 

e a melhoria da qualidade de vida dos povos indígenas. 

Para alcançar implementar suas ações relacionadas à temática indígena, a FAS vem através do presente, 

divulgar a contratação de uma pessoa analista de projetos indígenas. 

 

2. RESPONSABILIDADES E ATIVIDADES: 

A FAS contratará uma pessoa analista de projetos indígenas, conforme descrição das atividades 

abaixo:  

• Apoiar a equipe no desenvolvimento das atividades da área; 

• Apoiar no planejamento e implementação dos projetos da área, bem como no desenho de novos 

projetos;  

• Sob a coordenação da área, liderar processos administrativos de gestão dos projetos da área; 

• Apoiar na gestão, monitoramento e reporte dos indicadores da área; 

• Elaborar materiais como planilhas, apresentações, relatórios de atividades, informes relacionados à 

execução dos projetos; 

• Identificar e qualificar contextos geográficos afim de subsidiar planejamentos de atuação da FAS; 

• Apoiar a organização de reuniões, oficinas, debates, eventos e seminários promovidos, no âmbito 

dos projetos (presenciais e virtuais); 

• Fazer interface com os diferentes atores do ecossistema (beneficiários, parceiros e financiadores); 

• Apoiar e participar de atividades em campo em áreas indígenas, relacionados à execução dos 

projetos. 

 

3. PRINCIPAIS REQUISITOS A SEREM AVALIADOS:  

Obrigatórios: 

• Ensino superior completo; 

• Experiência profissional e/ou acadêmica nas áreas de ciências sociais, humanas ambientais, 

biológicas e outras; 

• Conhecimento avançado nas ferramentas MS Office (principalmente Excel, Word e Power Point) e 

plataformas colaborativas online (planilhas, apresentações, documentos, gestão de arquivos, 

conferências online, entre outros); 

• Experiência, interesse e sensibilidade para o trabalho com povos indígenas, adotando uma atitude 

de respeito, independentemente da situação confrontada; 

• Conhecimento e experiência em trabalhos com povos e organizações indígenas; 

• Aptidão para engajamento e construção em equipe;  



 

 

        
   

   
         

        

 

 

 

• Elevado índice de inquietude e motivação para uma ação transformadora da realidade;  

• Sensibilidade para trabalhar com diferentes níveis de parceiros e organizações;  

• Ter disponibilidade para trabalhar em período integral;  

• Ter disponibilidade para viagens curtas a trabalho, quando necessário; 

• Ter iniciativa e comprometimento com a Instituição. 

Diferenciais: 

• Pós-graduação; 

• Proficiência em inglês e espanhol é um diferencial. 

 

4. ESTRUTURA DE TRABALHO 

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

presencial no escritório da FAS, em Manaus - AM. 

Benefícios: 

• Salário compatível com o cargo; 

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

• Vale alimentação ou refeição – 25 reais/dia; 

o Benefício Flexível (Caju Benefício). 

• Plano de saúde – Amil Apartamento - Nacional; 

• Plano Odontológico – Bradesco Dental; 

• Horário Flexível; 

o Almoço estendido. 

• Desconto em Farmácia; 

• Auxílio creche; 

• Seguro de vida; 

• Auxílio Home office (Modalidade semipresencial e/ou remota.). 

 

5. CANDIDATURA: 

Para candidatura à vaga de analista de projetos indígenas, o(a) candidato(a) deverá preencher o 

formulário de vagas, [neste link]. 

 

O(A) candidato(a) deverá enviar:  

• Currículo;  

• Pretensão Salarial; 

• Carta de motivação. 

 

Observação: Daremos retorno para todos os candidatos (as). 

 

A FAS está empenhada em alcançar a diversidade no local de trabalho em termos de gênero, 

nacionalidade e cultura. Profissionais de grupos minoritários, 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, 16 de agosto de 2022 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfgY8xtIazWECiDIKlQgYEJn9kIuGTtkSiyVnKBvFu8t0n9dw/viewform?usp=sf_link

