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OPORTUNIDADE Nº 106/2020 

CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM PRIMEIRA 

INFÂNCIA NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA CRIANÇA E 

DO ADOLESCENTE RIBEIRINHO DA AMAZÔNIA – DICARA EM UARINI 

Título da Vaga:  Prestação de serviços técnicos em Primeira Infância  

Setor: Programa de Desenvolvimento Integral da Criança e do Adolescente Ribeirinho da Amazônia - 

DICARA 

Tipo de contrato: Contrato individual, pessoa física ou jurídica 

Local e atuação:  área de abrangência do projeto em Uarini, Amazonas. 

Período de inscrição: 18 a 25 de setembro 

 

1. Objetivo: 

 

A FAS contratará serviços técnicos em primeira infância para apoiar as ações do “Primeira Infância 

Ribeirinha – PIR”, no âmbito do Programa de Desenvolvimento Integral da Criança e do 

Adolescente Ribeirinho da Amazônia - DICARA.  

 
2. Principais atividades e produtos 

 

● Apoiar em articulação de parcerias com as instituições que desenvolvem atividades com o projeto. 

●  Elaborar materiais a serem utilizados nas atividades de campo. 

● Organizar roteiro de viagem.  

● Executar atividade de formação e ou supervisão de Agentes Comunitários de Saúde. 

● Tabular dados coletados em campo. 

● Apresentação dos dados em formato ppt. 

● Realização do relatório de atividade. 

● Acompanhar processo situacional de trabalho do projeto junto aos municípios.  

● Participação em reuniões para organização das informações dos dados.  

 

3. São requisitos mínimos exigidos aos candidatos: 

Experiência e formação: 

● Formação superior na área da saúde ou em áreas de apoio à saúde: enfermagem, psicologia, nutrição, 

pedagogia e áreas afins; 

● Experiência em formação continuada de profissional, preferencialmente em localidades rurais com 

ênfase em comunidades ribeirinhas em Unidades de Conservação; 

● Conhecimento em Desenvolvimento Integral da Primeira Infância, estratégia Saúde da 

Criança/Ministério da Saúde; 

● Experiência prévia com atividades relacionadas a sistematização de informações.   

● Conhecimento em informática (Word, Excel, PowerPoint e Internet); 

● Facilidade de comunicação oral, escrita e boa capacidade de redação; 
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● Iniciativa e comprometimento com a Instituição 

●  Habilidade para trabalhar em equipe; 

● Boa capacidade analítica, resolução de problemas e proposição de soluções; 

● Alta capacidade de organização e sistematização de dados e informações; 

● Comprometido com prazos e metas; 

● Disponibilidade para viagens ao interior do estado do Amazonas; 

●  Capacidade de elaborar e ministrar apresentações. 

 

 

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 executando ações em campo 

 

6. Envio de propostas 

 

Para ser considerado para esta vaga, o candidato deve enviar no período de 18 a 25/09 proposta de valor 

e currículo para o correio eletrônico rh@fas-amazonas.org. No título da mensagem de e-mail deve 

constar: “Técnico PIR - Uarini” 

 

O retorno será dado somente para candidatos cujas propostas foram selecionadas para o processo 

seletivo 

Manaus, 18 de setembro de 2020. 
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