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Coordenação de Infraestrutura e WASH
Descrição de Cargo
Coordenação de Infraestrutura e WASH
Local de Trabalho: Boa Vista, Roraima
Período – 44h semanais
Formação – Formação Superior comprovada em engenharia, arquitetura, administração, construção civil,
ou áreas afins;
Preferencialmente experiência com organizações sem fins lucrativos.
A função da Coordenação de Infraestrutura e WASH estará subordinada a Gerencia Operacional da
FFHI, devendo reportar e submeter todos os projetos e atividades a aprovação desta Gerencia.
Perfil desejado:
 Bom relacionamento interpessoal;
 Senso de urgência;
 Compromisso com trabalho em equipe;
 Espanhol básico ou facilidade de compreensão e comunicação mínima;
 Conhecimento avançado em pacote office;
 Dinamismo, pro atividade;

Atividades e Responsabilidades:
 Avaliação preventiva das estruturas: hidráulicas, elétricas e civis, detectando necessidades de
manutenção, reparos, medidas preventivas e corretivas;
 Acompanhamento permanente no fornecimento de água, luz e sistema de esgotos a fim de detectar
interrupção no fornecimento de água, desvios nas tubulações de água e esgoto, entupimentos,
limpeza das caixas de passagem;
 Elaboração de planos de manutenção preventiva para as instalações hidráulicas e elétricas;
 Definir os fluxos e descrever os Procedimentos Operacionais Padrão - POPs de cada atividade, tais
como:
 Verificação periódica (diária, semanal e mensal) das estruturas;
 Procedimentos de concertos urgentes e preventivos;
 Segurança nos procedimentos e atividades;
 Elaboração de Relatório situacional;
 Elaboração e manutenção de croqui hidráulico, elétrico e esgotos de cada abrigo;
 Treinar os Comitês de Manutenção para reparos, manutenção e prevenção;
 Submeter para aprovação da Coordenação Operacional da FFHI e área de Shelter do ACNUR todos
os projetos de melhorias e construção nos abrigos;
 Acompanhar todas as atividades de: reparos, obras e manutenção;
 Observar que todas as obras cumpram os indicadores mínimos preconizados pelo Manual Esfera e
Manual CCCM do ACNUR garantindo assim as condições necessárias para abrigamento, prevenção
de saúde e saneamento.
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Elaborar semanalmente relatórios situacionais sobre as atividades executadas, em andamento e a
serem executadas com destaque nos indicadores de evolução.

Enviar CV para rh.roraima@fraterinternacional.org
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