OPORTUNIDADE Nº 012/2018 - CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL EM ARTESANATO
NA COMUNIDADE SÃO JOSÉ MESSEJANA DA RDS DO AMANÃ.
Programa de desenvolvimento integral da criança e do adolescente ribeirinho da
Amazônia - DICARA
Objetivos
Ministrar cursos/oficinas de Artesanato em teçume de peneiras e outros derivados, para
crianças e adolescentes ribeirinhos visando uma formação de possíveis empreendedores a
partir das ações do DICARA, além de elaboração o plano de aula e material/ferramentas
pedagógico para realização das aulas teóricas e práticas do projeto com fonte de recurso do
FUMCAD.
Produtos
Além de ministrar aulas teóricas e práticas, o contratado deverá também:


Participar de capacitações/formação pedagógicas;



Ministrar 72 horas aulas de artesanato na comunidade São José do Mecejana;



Elaborar relatório mensal de desempenho dos alunos;



Confeccionar artes juntamente com os alunos prioritariamente de aspectos regionais
como: peneiras, cestos e etc...;



Entregar ao final do contrato os documentos pedagógicos preenchidos e sem rasuras;



Entregar ao final do contrato todas as ferramentas de facilitação para as aulas uma
vez entregue pelo DICARA;



Selecionar artes e alunos para possíveis exposições nos seminários e oficinas
socioeducativas;



Assessorar os alunos para realizar apresentações quando solicitado;



Assessorar nas vendas dos produtos dos alunos;



Informar a coordenação sobre a renda prioritariamente no período de seu contrato
como consultora e recomendável após contrato para fortalecimentos dos indicadores
e resultados.

Quantidade de vagas
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Será disponibilizada 01 vaga.
Requisitos mínimos exigidos aos candidatos:



Ensino fundamental;
Experiência em atividades de artesanato (obrigatório).

Estrutura/metodologia do trabalho
Os candidatos devem ter disponibilidade para residir em comunidades Ribeirinhas de atuação
do projeto durante o período mínimo de 60 dias.
Materiais e Infraestrutura
Para realização do trabalho, os equipamentos e material de expediente serão fornecidos pela
Fundação Amazonas Sustentável.
Os interessados devem encaminhar uma proposta para o correio eletrônico: rh@fasamazonas.org no período de 18/04/2018 a 25/04/2018. No título da mensagem de e-mail
deve constar: “Prestador de Serviço – Artesanato - Amanã”.
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.
Início imediato.

Obs.: Daremos retorno para candidatos (as) que tiverem seus currículos selecionados para
entrevistas.

Manaus-AM, 18 de Abril de 2018.
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