
  

  
 

 

 

 

 

CHAMADA Nº 061/2023 TERMO DE VOLUNTARIADO PARA A ESTRUTURAÇÃO E MELHORIA DE 

SISTEMA WEB DE PESQUISA CIENTIFICA 

Departamento: Superintendência de Gestão e Planejamento 

Setor: Gestão do Conhecimento; 

Modalidade de contrato: Vínculo voluntário. 

Local e atuação: Remoto 

Período de inscrição: 03 de março até 14 de março de 2023, às 09h00 (Horário de Manaus).  

 

1. CONTEXTO 

O indexador de oportunidades é um sistema web, criado para ser utilizado em atividades da 

coordenadoria da Gestão do Conhecimento (GCON) da Fundação Amazônia Sustentável. Sua 

função é apoiar o time GCON na atividade de busca por oportunidades de publicação de trabalhos 

científicos produzidos pela agenda dentro do eixo de pesquisa científica, a partir de uma entrada 

de texto do usuário. A partir disto, o sistema exibe uma listagem de links de sites de revistas, 

congressos e demais oportunidades de publicação de trabalhos científicos relacionados ao termo 

pesquisado. 

 

2. PRINCIPAIS RESPONSABILIDADES E FUNÇÕES 

O/o voluntário/a deverá apoiar a equipe de Gestão do Conhecimento na padronização de etapa 

de classificação do conteúdo das páginas retornadas pela pesquisa para obter aquelas que 

apresentem informações sobre oportunidades de publicações de trabalhos científicos. 

3. PRINCIPAIS REQUISITOS 

  Área de formação: 

• Engenheiro de Software e/ou Programador 

Competências e qualificações: 

• Habilidade de comunicação para trabalho em equipe; 

• Conhecimento e domínio do autocad, sketchup (outras ferramentas é um diferencial); 

Controle e organização de dados de projetos; 

 

4. PROPRIEDADE INTELECTUAL 

Todos os documentos produzidos pelo(a) voluntário(a) de serviço, fruto deste Termo de Referência, 

inclusive originais e arquivos em meio digital, deverão ser entregues antes da data de término do contrato 

e pertencerão ao Contratante. Poderão ser utilizados pelo voluntário(a) de serviço para outros fins após 

autorização do Contratante. 

5. CONDIÇÕES GERAIS 

O contrato terá duração de 3 meses com disponibilidade de atuação de 2 vezes na semana. 

6. CANDIDATURA 

Para candidatura, o(a) candidato(a) deve preencher o formulário de vaga [neste link].  

O(A) candidato(a) deverá enviar via link:   

• Currículo;  

 

A FAS está empenhada em alcançar a diversidade no local de trabalho em termos 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, 03 de março de 2023 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdiFN6T1kwZBhykV-Y3vMzWURy4HaVJ58tQSpRdNlM_0X3AzQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfWLac5tXuatdbh85gC2swZInuAwlBtCJUPdqwIWigAC2figQ/viewform?usp=sf_link

