OPORTUNIDADE Nº 008/2018 para Contratação de Pessoa Física ou Jurídica para
prestação de serviço no âmbito do projeto de educomunicação “Repórteres da
Floresta”
1. Objetivos
Contratação de serviços técnicos especializados para o projeto de educomunicação
Repórteres da Floresta
2. Produtos




Jovens e adolescentes matriculados mobilizados e participantes do projeto;
3 oficinas de educomunicação elaboradas e realizadas em cada Núcleo de atuação
do projeto;
Metodologia/Estratégia de formação de comunicadores juvenis elaborada a partir
da consulta aos jovens e das vivências proporcionadas pelo projeto;

3. Quantidade de Vagas
1 vaga.
4. Formação
O candidato deverá possuir formação e comprovar experiência na área de comunicação
ou jornalismo.
5. Estrutura/dinâmica da consultoria
O candidato deverá ter disponibilidade para viagens de campo e para participar de reuniões
de alinhamento técnico na sede da FAS conforme necessidade;
6. Duração:
12 de março a 12 de dezembro de 2018;
7. Materiais e Infraestrutura
Condições e materiais de trabalho serão fornecidos pela Fundação Amazonas Sustentável.
Este termo de referência não gera nenhum vínculo empregatício ou obrigações associadas.
As propostas deverão ser encaminhadas pelo correio eletrônico: rh@fas-amazonas.org
no período 06/03 à 11/03/2018. No titulo da mensagem de e-mail deve constar: “Prestador
de Serviço - Repórteres da Floresta”
O candidato deverá levar consigo, no dia da entrevista: currículo, cópia do documento de
identidade, cópia do CPF ou CNJP, cópia do número do PIS/PASEP, comprovante de
conta bancária, cópia dos certificados de escolaridade, comprovante de residência e
portfolio com trabalhos realizados.
Início imediato.
Manaus,06 de março de 2018.
Obs.: Daremos retorno para candidatos (as) que tiverem seus currículos selecionados
para entrevistas.
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