OPORTUNIDADE Nº 218/2022 PARA CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO ADMINISTRATIVO
Área: Gerência de Comunicação
Tipo de contrato: estágio | Formato: presencial
Horário de estágio: 08h00 – 12h00 / 13h00 – 15h00.
Período de inscrição: 03 de novembro até 30 de novembro de 2022, às 09h00 (Horário de Manaus).
Duração do contrato: 12 meses, iniciando em 01 de fevereiro de 2023.
1.

OBJETIVO

Contratação de estagiário (a) para dar suporte à área de comunicação em rotinas de
monitoramento e administrativas.
2.

PRINCIPAIS ATIVIDADES E PRODUTOS
●
●
●
●
●

3.

SÃO REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS:
•
•

4.

Suporte e execução das atividades da Gerência de Comunicação e no monitoramento de
dados da área;
Apoio na organização de planilhas, apresentações e demais documentos;
Apoio na execução de solicitações e processos junto ao sistema de gestão e rotinas
administrativas;
Apoio na realização de eventos;
Apoio na consolidação de materiais institucionais.

Cursar faculdade de administração, ou áreas afins, a partir do quarto período.
Domínio da língua portuguesa, iniciativa, objetividade e identificação com a missão da FAS.

ESTRUTURA DO TRABALHO

A dedicação será de até 6 (seis) horas diárias em 5 (cinco) dias por semana, em regime de
trabalho presencial, no escritório da FAS, em Manaus -AM.
Benefícios:
• Bolsa de auxílio: 800,00 Reais (Oitocentos reais);
• Auxílio transporte: 100,00 Reais (Valor mensal);
• Vale alimentação: 25,00 Reais (Por dia útil);
• Seguro de vida;

5.

CANDIDATURA

Para candidatura à vaga, o candidato deve preencher o formulário de vaga (neste hiperlinkFormulário da vaga), enviando:
• Currículo.
• Declaração de matrícula ativa na faculdade.
O retorno será dado para todas as candidaturas recebidas durante o período de inscrições.
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, 03 de novembro de 2022

