
Anexo I - Planilha de disponibilidade de bolsas 

 

Vaga 
Vigência 

Estimada 
Quantidade 

Local de 

trabalho 

Carga 

horária 
Requisitos / Atividades a serem desenvolvidas 

Valor da 

Bolsa 

Bolsa de 

Pesquisa 

7 meses 1 INPA 

(Manaus) 

40hs 

semanais 

Requisitos obrigatórios: 

 

a) Profissional de nível superior com experiência profissional 

mínima comprovada de 5 anos em atividades de pesquisa, 

desenvolvimento ou inovação ou na implantação de 

processos de produção e atividades gerenciais; 

b) Experiência em projetos em áreas temáticas relacionadas 

à ciência, meio ambiente, mudança de clima ou 

semelhante; 

c) Disponibilidade para residir no local de execução das 

atividades. 

 

Requisitos Desejáveis:   

 

a) MBA ou Mestrado 

b) Certificação em gerenciamento de projetos 

c) Experiência na gestão de projetos de construção e/ou na 

gestão de programas de liderança 

d) Boas habilidades administrativas, incluindo 

arquivamento e organização de documentos 

e) Trabalho em equipe e colaboração: Gestão de equipe 

excepcional, técnica e habilidades organizacionais 

f) Capacidade de vincular os objetivos do projeto com as 

políticas públicas. 

g) Excelente capacidade de comunicação e organização.  

h) Capacidade de se comunicar em inglês. 

 

R$ 

10.000,00 

mensal 



Atividades a serem desenvolvidas: 

 

a) Gerenciamento e supervisão de tarefas administrativas no 

programa Amazon FACE, revisar, verificar e preparar 

relatórios, planos de trabalho e procedimentos de 

negócios para membros e parceiros do programa, como 

agências de financiamento; 

b) Acompanhar o plano de trabalho e as entregas do projeto, 

comunicando-se com os membros do projeto para ajudar 

a manter os fluxos de atividades e o cronograma do 

projeto; 

c) Supervisão das políticas e documentações do Amazon 

FACE para manter o programa alinhado com todas as 

atividades administrativas, operacionais e científicas; 

d) Coordenação e supervisão de contratos de terceiros, 

compras, progresso e monitoramento dos custos, 

ajudando na negociação de contratos e garantindo 

autorizações e licenças; 

e)  Contato com empresas para fornecer a lista de 

necessidades do Amazon FACE em colaboração com a 

FUNARBE; 

f) Garantir a conformidade e consistência com as regras e 

regulamentos do Met office/FCDO e estabelecer políticas, 

procedimentos e orientações técnicas do projeto; 

g) Liderança de pessoal, com forte capacidade de trabalhar 

em equipe; 

h) Articular com o INPA, UNICAMP, Met Office e outras 

partes interessadas para alcançar os objetivos do Amazon 

FACE; 

i) Comunicação das necessidades do projeto, desempenho, 

realizações, entre suas partes interessadas. 



 


