OPORTUNIDADE Nº 087/2020 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE
CINEMATOGRAFIA E EDIÇÃO DE IMAGENS EM VÍDEO
Título da Vaga: Empresa especializada em serviços de cinematografia e edição de imagens em vídeo
Projeto: Todos pela Saúde – Vídeo aulas
Departamento: Comunicação
Tipo de contrato: Contrato individual, consultoria de pessoa jurídica
Período de inscrição: 02 a 09 de setembro de 2020
Período de vigência: 03 meses
Objetivo

I.

Contratação de serviços de empresa especializada em produção audiovisual para a produção de vídeo
aulas com a temática de para a formação de agentes comunitários de saúde.
Produtos

II.

 Captações de imagens em vídeo em Full HD das gravações realizadas em estúdio instalado na
sede da empresa a ser contratada.
 Edição e finalização com motion graphics de 12 vídeo aulas com duração e temas detalhados no
item 3;
 Entrega por meio digital de arquivos finalizados em alta qualidade.
 Escopo das 12 temáticas dos vídeos. Ao final do projeto os conteúdos serão divididos entre 50
vídeos. Os roteiros serão produzidos pela contratada.
Nº aula

Tema da aula

Duração

1

O papel do ACS nas comunidades ribeirinhas

20

2

Conselho de Saúde

25

3

COVID-19

20

4

Guia de Orientações do COVID -19

15

5

Uso do oxímetro

10

6

Saúde Mental

15

7

Saúde da mulher

20

8

Cuidados do Covid - 19 na Primeira Infância

20

9

Nutrição pediátrica pós-pandemia

20

10

Caderneta de Saúde da Criança

30

11

Amamentação

15

12

Alimentação e nutrição (PANCS)

15

III.



IV.

Equipamentos requeridos
Equipamento Full HD de vídeo profissional
Equipamento de captura de som, luz portátil e tripé.
Remuneração e cronograma de trabalho

Serão negociados diretamente entre a Fundação e o/a contratado/a. Desde a assinatura do contrato
até a finalização prevista em quatro meses
V.

Direitos autorais e confidencialidade

O/A contratado/a se obrigada a manter absoluto sigilo e a não revelar ou divulgar a terceiros, nem
tampouco utilizar modo algum, direta ou indiretamente em proveito próprio ou de outrem
informação confidencial ou que possam caracterizar segredos de negócios, ou consubstanciar direito
de propriedade intelectual, seda da Fundação ou de seus parceiros.
VI.

Envio de propostas

Deverão ser encaminhados pelo correio eletrônico rh@fas-amazonas.org e boletim@fas-amazonas.org
os seguintes documentos:
a) Portfólio de trabalho;
b) Proposta de orçamento com detalhamento de equipamento a ser utilizado (deverá
contemplar, além dos serviços da consultoria, impostos e encargos necessários).
c) O retorno será dado somente para consultores cujas propostas foram selecionadas para
o processo seletivo.
Manaus, 02 de setembro de 2020

