OPORTUNIDADE N.074/2020
PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE UM (A) PRESTADOR DE SERVIÇOS NA ÁREA DE
TURISMO
Vaga: Prestador de serviços na área de Turismo
Setor: Empreendedorismo – Programa Floresta em Pé
Regime de contratação: Prestação de serviços de pessoa física ou jurídica
Local de atuação: Sede da FAS em Manaus e interior do Amazonas, Brasil
Data de início: Imediato
1. Objetivo:

Contratar prestador de serviços para desenvolvimento de atividades relacionadas à área de
Turismo.
2. Principais atividades e produtos:













Planejar e acompanhar as atividades referentes às ações de turismo,
principalmente o Turismo de Base Comunitária (TBC), nas Unidades de
Conservação atendidas pelo Programa de Empreendedorismo e negócios
sustentáveis da FAS.
Assessorar e apoiar as comunidades em atividades voltadas para a gestão dos
empreendimentos do Turismo, bem como monitorar resultados das atividades.
Participar de maneira ativa nos espaços de debate regional, nacional que envolvam
a temática de turismo.
Articular, planejar, participar e/ou representar a FAS em fóruns, grupos de
trabalho, feiras e eventos ligados as atividades de turismo, principalmente TBC.
Realizar oficinas de planejamento e avaliação das atividades que envolvam a
temática turismo, principalmente TBC
Coletar, formular e checar indicadores de gestão e faturamento dos
empreendimentos comunitários, ligados ao Turismo.
Propor e acompanhar ações relevantes para o avanço das atividades de turismo
nas comunidades.
Elaborar relatórios periódicos das atividades nas comunidades.
Apoiar a coordenação do Programa de empreendedorismo no planejamento
estratégico das comunidades, no que concernem as temáticas de turismo e TBC.
Ser ponto focal dos empreendimentos de turismo nas UCs apoiadas pelo programa
de Empreendedorismo e negócios sustentáveis, propondo soluções técnicas
adequadas para a superação de gargalos técnicos e logísticos.
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Interagir com outras organizações (governamentais ou não) para
construção/melhoria de políticas públicas que favoreçam o TBC no Amazonas.

3. São requisitos mínimos exigidos aos candidatos:
















Experiência profissional e pessoal em projetos de turismo de base comunitária.
Experiência com comunidades e populações tradicionais ribeirinhas.
Elevado índice de inquietude e motivação para uma ação transformadora da
realidade.
Curso superior na área de turismo
Conhecimento prático em informática (Word, Excel, PowerPoint e Internet).
Ter disponibilidade para trabalhar em período integral.
Ter disponibilidade para viagens frequentes, de curta e média duração.
Facilidade de comunicação oral, escrita e boa capacidade de redação para
elaboração de documentos, relatórios e estudos.
Fluência escrita e oral nos idiomas português, inglês e espanhol (desejável).
Facilidade para relacionamento interpessoal e trabalho em equipe.
Capacidade de liderança e resiliência
Pro-atividade e comprometimento com a instituição.
Pro-atividade na identificação e soluções de problemas
Atestado de capacidade técnica

4. Envio de propostas

Para ser considerado para esta vaga, o candidato deve enviar no período de 29/07 a 05/08
proposta de valor e currículo ao correio eletrônico: rh@fas-amazonas.org. No título da
mensagem de e-mail deve constar: “Seleção Prestador de serviços Turismo”
O retorno será dado somente para consultores cujas propostas foram selecionadas para o
processo seletivo e o início previsto da consultoria é agosto de 2020.

A FAS incentiva a diversidade em sua equipe.
Manaus 29 de julho de 2020.
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