
  

  
 

 

 

 

 

OPORTUNIDADE Nº 002/2022 PARA A CONTRATAÇÃO DE UM (A) ESPECIALISTA EM PROJETOS DE 

CARBONO FLORESTAL 

Programa: Superintendente de Inovação e Desenvolvimento Institucional. 

Modalidade de contrato: Celetista. 

Período de inscrição: 20 de dezembro de 2022 a 20 de janeiro de 2023.  

1. CONTEXTO 

A Fundação Amazônia Sustentável (FAS) é uma organização brasileira não governamental, sem fins 

lucrativos, criada em 8 de fevereiro de 2008, por uma parceria entre o Bradesco e o Governo do Estado do 

Amazonas. Posteriormente, passou a contar com o apoio da Coca-Cola Brasil (2009), do Fundo Amazônia 

(2010) e da Samsung (2010), além de outras parcerias em programas e projetos desenvolvidos. 

2. OBJETIVO 

Por meio da presente oportunidade, a FAS divulga a contratação de um(a) especialista para contribuir 

com a execução da estratégia de carbono florestal (programas e projetos), acompanhar e contribuir no 

relacionamento com parceiros e captação de recursos via mercado de carbono (empresas privadas, fundos 

e acordos internacionais). 

3. PRINCIPAIS RESPONSABILIDADES E FUNÇÕES 

O (a) especialista liderará as discussões da estratégia de carbono da FAS, nos aspectos técnicos, em 

relacionamento e captação, e político. 

Entre suas responsabilidades e atividades estão: 

• Liderar a estratégia de carbono por meio de assessoria técnica sobre abordagens, metodologias e 

avaliações técnicas de potenciais programas e projetos de carbono florestal; 

• Coordenar trabalhos técnicos de consultores e prestadores de serviços externos na elaboração de 

viabilidade técnica e documentos de projetos 

• Apoiar a equipe de políticas públicas na interação com tomadores de decisão e acompanhamento 

de regulamentações e instrumentos para a Amazônia brasileira e acordos internacionais; 

• Apoiar a equipe de relacionamento e captação de recursos na interação com parceiros e potenciais 

parceiros para programas e projetos de carbono florestal; 

• Liderar o monitoramento e avaliação da estratégia de carbono da Fundação Amazônia 

Sustentável. 

 

4. PRINCIPAIS REQUISITOS A SEREM AVALIADOS 

4.1. Área de formação: 

 A Fundação Amazônia Sustentável procura profissional das áreas das ciências naturais (biologia, 

engenharia florestal ou agronômica) ou das ciências econômicas (economia e administração). Candidatas 

e candidatas de outras formações, com experiência relevante em projetos de carbono florestal na Amazônia 

são incentivados a se candidatarem. 

4.2. Competências e qualificações: 

• Estruturação de propostas conceituais e financeiras; 

• Vivência em territórios da Amazônia é diferencial; 

• Conhecimento de padrões e abordagens de REDD+; 

• Inglês técnico fluente; 

o Espanhol ou francês é um diferencial 



  

  
 

 

 

 

 

• Conhecimento nas ferramentas MS Office, Office 365 e Asana. 

 

4.3. Experiências  

• Projetos de carbono florestal na Amazônia;  

• Programas e projetos de pagamento por serviços ambientais; 

• Implementação de projetos socioambientais, em comunidades tradicionais e/ou indígenas; 

• Projetos de incidência e acompanhamento de instrumentos jurídicos públicos (projetos de lei, lei, 

regulamentos, decretos, portaria etc.); 

• Elaboração e acompanhamento de propostas técnicas de captação de recursos por meio de 

programas e projetos de carbono florestal; 

• Acompanhamento de projetos e relacionamento com parceiros financiadores e/ou doadores. 

 

5. ESTRUTURA DE TRABALHO 

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

remoto ou presencial, com possibilidade futura de ser semipresencial, no escritório da FAS, em Manaus - AM. 

Benefícios: 

• Salário compatível com o cargo; 

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

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

• Vale alimentação ou refeição flexível (R$ 25,00 – dia/útil); 

• Plano de saúde – Amil nacional; 

• Desconto em farmácias; 

• Plano Odontológico;  

• Auxílio creche; 

• Seguro de vida; 

 

6. 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;  

o Pretensão salarial; 

o Indicação de 2 (duas) referencias profissionais.  

 

As propostas deverão ser enviadas até a data de 23 de janeiro de 2023, 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 étnicos, cultural e 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, 20 de dezembro de 2022 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1OYZQzhnKnqknFye18Td8lzDi9keIBqjnUktOxDXMirI8Ig/viewform?usp=sf_link

