Oportunidade de contratação para:
Prestação de Serviços como Orientador Social em Música/violão nos bairros
da cidade de Itapiranga.
Programa de desenvolvimento integral da criança e do adolescente ribeirinho da
Amazônia - DICARA
1. Objetivos:
Ministrar cursos/oficinas de música para crianças e adolescentes da zona urbana da cidade
de Itapiranga, visando uma formação consciente e possível profissional e lideranças em
seu bairro a partir das ações do DICARA, além de elaboração o plano de aula e material
pedagógico para realização das aulas do projeto com fonte de recurso do FUMCAD.
2. Produtos
Além de ministrar aulas teóricas e práticas, o contratado deverá também:
1. Participar de capacitações/formação pedagógicas;
2. Ministrar 400 horas aulas de informática básica dividido em 4 turmas (100) hora
por cada turmas, nos bairros selecionados pela equipe técnica do DICARA;
3. Elaborar relatório mensal de desempenho dos alunos;
4. Entregar ao final do contrato os documentos pedagógicos preenchidos e sem
rasuras; ( Ata final, Frequências dos alunos Diário)
5. Entregar ao final do contrato todos os instrumentos de facilitação para as aulas
uma vez entregue pelo DICARA prioritariamente em bom estado de
conservação;
6. Assessorar os alunos para realizar apresentações quando solicitado;

3. Formação
O candidato deverá comprovar grau de escolaridade no mínimo de ensino fundamental, e
obrigatoriamente ter experiência na área da música e que saiba comunicar com clareza os
conteúdos ministrados.

4. Estrutura/metodologia do trabalho
Os candidatos devem ter disponibilidade para trabalhar todos os dias da semana, com
exceção do domingo, nos locais de atuação do projeto durante o período mínimo de 50
dias, trabalhando com uma carga horária diária de 6 horas.
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5. Materiais e Infraestrutura
Para realização do trabalho, os equipamentos e material/ferramentas de expediente serão
fornecidos pela Fundação Amazonas Sustentável.
As propostas deverão ser encaminhadas pelo correio eletrônico: rh@fas-amazonas.org
no período 27/10/2017 à 31/10/2017. No título da mensagem de e-mail deve constar:
“Orientador Social em Música - Itapiranga”.

O candidato deverá levar consigo, no dia da entrevista: currículo, cópia do documento de
identidade, cópia do CPF, cópia do número do PIS/PASEP, comprovante de conta
bancária, cópia dos certificados dos cursos que realizou, e comprovante de residência.
Obs.: Daremos retorno para candidatos (as) que tiverem suas propostas
selecionadas para entrevistas.

Manaus-AM, 27 de outubro de 2017.
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