OPORTUNIDADE N.076/2020
PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE UM (A) PRESTADOR (A) DE SERVIÇOS PARA
ELABORAÇÃO DE CARTILHA PARA LIDERANÇA JOVEM
Vaga: Prestação de serviços para elaboração de cartilha para liderança jovem
Setor: Programa de Desenvolvimento Integral da Criança e do Adolescente Ribeirinho da
Amazônia - DICARA
Regime de contratação: Prestação de serviços de pessoa física ou jurídica
Período de inscrição: 06 a 11 de agosto de 2020
Local de atuação: Sede da FAS em Manaus e interior do Amazonas, Brasil
Data de início: Imediato
1. Objetivo:

Contratar prestador (a) de serviços para elaborar conteúdo textual de cartilha de Liderança
Jovem Ribeirinha para adolescentes do Programa DICARA.
2. Principais atividades e produtos

a) Uma cartilha com conteúdo textual de Liderança Jovem Ribeirinha, contendo:
● Conceitos de liderança, legislação, três poderes e políticas públicas
● Tipos de comunidade, organização e movimento social
● Documentos oficiais e elaboração de projetos
b) Participação em reuniões para organização, devolutiva e validação do produto.
3. Formação

O prestador de serviço deverá comprovar grau de escolaridade e possuir certificado de curso
superior.
4. Requisitos exigidos

●
●
●
●
●
●
●

Experiência prévia com atividades relacionadas a crianças e adolescentes
Habilidade em informática (Word, Excel, PowerPoint e Internet)
Facilidade de comunicação escrita e boa capacidade de redação
Capacidade para realizar trabalho em equipe
Iniciativa e comprometimento com o trabalho
Boa capacidade analítica e habilidade de resolver problemas e propor soluções
Alta capacidade de organização e sistematização de dados e informações
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● Comprometido com prazos e metas
5. Materiais e infraestrutura

Para realização do trabalho, os equipamentos e material de expediente serão fornecidos
pela Fundação Amazonas Sustentável.
6. Envio de propostas

Para ser considerado para esta vaga, o (a) candidato (a) deve enviar no período de 06 a 12/08
proposta de valor e currículo ao correio eletrônico: rh@fas-amazonas.org. No título da
mensagem de e-mail deve constar: “Seleção cartilha liderança jovem”
O retorno será dado somente para consultores cujas propostas foram selecionadas para o
processo seletivo e o início previsto da consultoria é agosto de 2020.

A FAS incentiva a diversidade em sua equipe.
Manaus, 06 de agosto de 2020.
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