
  

  
 

 

 

 

 

OPORTUNIDADE Nº 003/2023 PARA CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO (A) PARA ÁREA DE RECURSOS 

HUMANOS (RH) 

Área: Coordenadoria Administrativo-Financeira 

Tipo de contrato: Via ITEMM. 

Formato de trabalho: Presencial. 

Quantidade de vagas: 01 

Período de inscrição: 21 de dezembro de 2022 até 23 de janeiro de 2023, às 09h00 (Horário de Manaus). 

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. 

 

Para implementar suas ações relacionadas à temática de Recursos Humanos (RH), a FAS vem através 

do presente, divulgar a seleção para a contratação de um (a) estagiário (a) para atuar no setor de Recurso 

Humanos com foco em departamento pessoal (DP).    

 

2. ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 Dentre as atividades, destacam-se.: 

• Apoio no processo admissional; 

• Apoio na convocação de candidatos; 

• Apoio nos processos de recrutamento e seleção; 

• apoiar a agenda de eventos internos e ações de endomarketing; 

• Apoio na gestão do controle de pontos; 

• Apoio em controle de benefícios; 

• Organização e arquivamento de documento. 

• Apoio no preenchimento de planilhas; 

• Apoio na criação de gráficos e apresentações; 

• Apoio nas demais atividades do RH e DP; 

 

3. REQUISITOS: 

• Cursando: Psicologia, Gestão em Recursos Humanos, Administração, economia e áreas afins; 

• Cursando a partir do o 3º período; 

• Conhecimento em Pacote Office intermediário, com ênfase em Excel; 

• Conhecimento nas ferramentas MS Office, Office 365 e Planner, 

 

4. ESTRUTURA DE TRABALHO 

 A dedicação será de até 6 (seis) horas diárias em 5 (cinco) dias por semana, das 08:00 às 12:00 / 

13:00 às 15:00, em regime presencial, no escritório da FAS, em Manaus - AM. 

Benefícios: 

• Bolsa de estágio: R$ 800,00; 

• Auxílio transporte: R$ 100,00. (Modalidade presencial e/ou semipresencial.); 

• Auxílio Home office: R$ 100,00. (Modalidade semipresencial e/ou remota.); 

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

• Seguro de vida; 

 

5. 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 Declaração de matrícula; 

o Histórico analítico. 

 

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, 21 de dezembro de 2022 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfF-6tN1vb42CdWZS0Kkuha2k3ORAJANUwkXT4lcMQ5jNzPMg/viewform?usp=sf_link

