OPORTUNIDADE Nº 020/2018 - CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SERVIÇO SOCIAL PROGRAMA DE
DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
RIBEIRINHO DA AMAZÔNIA – DICARA

Programa de Desenvolvimento Integral da Criança e do Adolescente Ribeirinho
da Amazônia – DICARA

Objetivos

1.

Realizar Assistência Social às crianças e adolescentes acompanhadas pelo Projeto
DICARA, na área de abrangência do Programa, além de apoiar e acompanhar as ações
realizadas pelo Programa DICARA na área de levantamento de dados realização de
visitas domiciliares e palestras socioeducativas.
2.

Produtos:


Articulação de parcerias com as instituições que desenvolvem atividades
similares ao projeto.



Articulação de parcerias com a rede de Proteção Social, na área de abrangência
do projeto.



Realização de Visitas Domiciliares na área de abrangência do projeto.



Aplicação de questionários junto às famílias acompanhadas pelo projeto, bem
como, realizar orientações e encaminhamentos.



Elaboração de relatórios social e parecer social se necessário.



Relatório sistematizado de dados familiares coletados.



Elaboração e realização de palestras com temática de interesse do projeto.



Relatório de atividades realizadas conforme abaixo:

Todas

as

atividades

descritas

abaixo

acontecerão

no

decorrer

do

desenvolvimento do Projeto, no período de 3 meses. Relatórios devem ser entregues
ao fim de cada mês e/ou quando solicitado.

Nº
01

02
03

Descrição dos produtos
Realização de Visitas, preenchimento de Ficha Social para
cadastro de Famílias na região de abrangência do Projeto –
Linha de Base.
Visitas Institucionais na área de abrangência do projeto e
relatório de Visita.
Realizar pelo menos 6 visitas domiciliares por criança atendida
pelo DICARA.

Mês 1

Mês 1
Mês 2 e 3

04
05
06

Relatório dos formulários aplicados nas visitas domiciliares.
Realização de oficinas sócio educativa pelo menos 6 e
relatório de atividades.
Elaboração de relatório social e parecer social se necessário.

Mês 2 e 3
Mês 2 e 3
Mês 1,2 e 3

Os relatórios devem ser entregues em formato Word, com as fotos numeradas
e identificadas com as localidades.

São requisitos mínimos exigidos aos candidatos:


Formação superior em Serviço Social e registro no Conselho da profissão.



Prática em localidades rurais, com ênfase em comunidades tradicionais em
Unidades de Conservação.



Habilidade em informática (Word, Excel, PowerPoint e Internet).



Facilidade de comunicação oral, escrita e boa capacidade de redação;



Capacidade para realizar trabalho em equipe;



Iniciativa e comprometimento com a Instituição;



Disponibilidade para viagens para o interior do estado do Amazonas;



Boa capacidade analítica e habilidade de resolver problemas e propor soluções;



Alta capacidade de organização e sistematização de dados e informações;



Comprometido com prazos e metas;



Experiências prévias em práticas de Assistências social com adolescentes,
mulheres e grupos de vulnerabilidade.

3. Formação
O prestador de serviços deverá comprovar grau de escolaridade em Bacharel de Serviço
Social.
4. Materiais e Infraestrutura
Para realização do trabalho, os equipamentos e material de expediente serão fornecidos
pela Fundação Amazonas Sustentável.
5. Deslocamento e alimentação:
Os custos de deslocamento e alimentação serão arcados pela Fundação Amazonas
Sustentável, quando o contratado estiver em atividade de campo.

Os interessados em concorrer devem encaminhar sua proposta de valor pelo
serviço prestado de acordo com a entrega dos produtos obrigatórios.
As propostas deverão ser encaminhadas para o correio eletrônico: rh@fasamazonas.org no período 18/06/2018 a 21/06/2018. No título da mensagem de e-mail
deve constar: “Prestador de Serviço – Assistência Social”.

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.
Manaus-AM, 18 de junho de 2018.

