
 
                                                                  PROCESSO SELETIVO 
                                               COORDENADOR LOGÍSTICO 
 
Profissional responsável pela Coordenação das atividades logísticas e operacionais da instituição, tendo 
como base a sua sede de Manaus e realização de viagens à campo para articulação com as bases de Santa 
Isabel do Rio Negro e Barcelos.  

A Associação Serviço e Cooperação com o povo Yanomami-Secoya é uma instituição indigenista que atua a 
25 anos junto ao povo Yanomami, desenvolvendo ações nos campos de educação escolar diferenciada, 
educação em saúde e apoio ao processo organizativo buscando reforçar o protagonismo Yanomami. A 
Associação de Assessoria aos Povos da Floresta-Aflora assume a gestão administrativa e financeira dos 
trabalhos e a contratação dos profissionais.  

 Regime de trabalho:  

 Contratação via CLT.  
 Contrato de experiência por 90 dias;  
 Jornada de trabalho de 44 horas semanais; 
 Plano de Saúde coletivo; 
 Deslocamento e alimentação em campo ou em atividade de coordenação por conta da Aflora; 

 
 Requisitos: 

 Experiência de trabalho como logístico; 
 Residir em Manaus/AM; 
 Ter domínio de Informática e pacote office (Word, Excel); 
 Disponibilidade para viagens ao interior;  
 CNH B;  
 Disponibilidade imediata. 

 
Atitude esperada:  
Liderança, ética profissional, organização, comunicabilidade e capacidade de negociação. 

Perfil:  
 Experiência na prática de serviço logística na Amazônia; 
 Graduação na área ou similar; 
 Facilidade de comunicação; 
 Facilidade para relacionamento de trabalho em equipe; 
 Facilidade para lidar com situações imprevistas que requerem agilidade e bom senso; 
 Ter alta capacidade de adaptação. 

 
Atribuições: 
 Realizar articulações necessárias com instituições, fornecedores e colaboradores para o bom 

desempenho das atividades planejadas; 
 Realizar o controle e monitoria do combustível, das passagens fluviais, envio de materiais, 

estadia dos profissionais em campo; 
 Realizar o controle e monitoria patrimonial dos equipamentos e infraestrutura; 



 Viabilizar a limpeza e manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e infraestrutura; 
 Organizar o transporte de RH, usuários e equipamentos dentro do planejamento; 
 Solicitar o relatório das atividades dos membros da equipe logística; 
 Assumir responsabilidade pelo embarque e desembarque dos materiais, profissionais e 

usuários; 
 Atender as demandas administrativas da sede de Manaus (envio e recebimento de 

documentação); 
 Colaborar com a passagem de área via radiofonia. (Quando necessário); 
 Organização dos arquivos impressos e digitais; 
 Viabilização todo o processo de compras: pesquisa de preço, relação com os fornecedores ou 

prestadores de serviços e compras mediante autorização; 
 Pedido de material de limpeza, expediente ou outros necessários; 
 Organização logística de encontros, assembleias, cursos, estágios atendendo as necessidades 

da instituição. 
 

 
Processo seletivo será composto de:  
 
1º Fase: Análise de Currículo Vitae; 
2º Fase: Realização de prova escrita e informática; 
3° Fase: Realização de Entrevista. 
 
Os interessados devem enviar até 18/04/2021 
 
1) Curriculum Vitae com fotografia;  
2) Carta de apresentação e motivação para concorrer à vaga;  
3) Contatos de pelo menos duas instituições que possam fornecer referências sobre o candidato. 
 
A documentação solicitada deverá ser enviada para o e-mail:  aflora.org@gmail.com com título da vaga . 

 
 
  
 

 


