PROCESSO DE SELEÇÃO
VAGA: Analista de Projetos
Departamento:
Superior:
Horário:
Local:
Remuneração:
Contratação:
Benefícios:

QUANTIDADE: 02

Área Técnica
FF Função: Analista de Projetos
Andrielly Dourado, Marcônio Paiva.
44 horas semanais
Altamira - PA
A definir com base na experiência e formação.
CLT
Vale transporte, Vale Alimentação, Vale Refeição e Plano de Saúde

Descrição da função
Analista de Projetos, atuando especificamente com processos de monitoramento, em
projetos da área de abrangência do Plano de Desenvolvimento Regional Sustentável do
Xingu - PDRSX.
Pré-requisitos
● Formação superior, preferencialmente nas áreas de Ciências Humanas;
● Domínio em informática (Microsoft Office, Internet, Sistemas Google, e sistemas

informatizados de gestão de projetos);
● Experiência profissional mínima de 1 (um) ano, incluindo consultorias em projetos

socioambientais (no terceiro setor, setor privado ou público);
Habilidades
● Boa comunicação verbal e escrita;
● Pro-atividade, determinação e orientação à resultados;
● Planejamento e execução;
● Organização e administração de tempo;
● Trabalhar em equipe;
● Saber trabalhar sob pressão e ter senso de urgência;
● Pacote office em nível intermediário, principalmente Excel e Word.
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Principais Atividades / Responsabilidades
● Acompanhar atividades desenvolvidas nos projetos;
● Elaborar relatórios e pareceres das visitas e análises documentais realizadas;
● Analisar Relatórios Técnicos de Atividades dos projetos;
● Realizar os registros de atendimentos e reuniões no sistema;
● Buscar, analisar e interpretar documentos e informações recebidas;
● Organização e condução de eventos (internos e externos);
● Rotina de escritório de projeto, auxiliando os diversos departamentos da organização.
● Realizar visitas in loco em projetos executados na área de abrangência do PDRS do Xingu.

Observações
● Enviar currículo vitae (CV) explicando (a) atividades desenvolvidas em trabalhos /

empregos / consultorias, (b) com ao menos 2 referências, (c) com carta de apresentação
e pretensão salarial;
● Enviar CV para rh@avaliacao.org.br com cópia para adourado@avaliacao.org.br,

marconio@avaliacao.org.br e mpimenta@avaliacao.org.br . Data limite para envio do CV:
24/09/2018 (segunda-feira). Colocar no assunto do e-mail: Analista de Projetos - “nome
do candidato”;
● Serão conduzidas entrevistas e testes com exercícios relacionados a função;
● O IA dará retorno fazendo o agendamento apenas com candidatos pré selecionados, até

o dia 27/09/2018;
● O candidato que não cumprir quaisquer dos itens acima estará desclassificado.
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