OPORTUNIDADE Nº 113/2020
CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA REALIZAR OFICINA DE FOTOGRAGIA E VÍDEO EM
UARINI
Título da Vaga: Prestação de serviços para realizar oficina de fotografia e vídeo
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: Uarini, Zona rural, Amazonas, Brasil
Período de inscrição: 30 de setembro a 04 de outubro
1. Objetivo:
A FAS contratará prestador de serviços para realizar oficina de fotografia e vídeo para
adolescentes do Programa DICARA na zona rural de Uarini.
2. Principais atividades e produtos
●
●
●

Ministrar uma oficina socioeducativa de fotografia e vídeo de 20 horas;
Elaborar relatório das atividades desenvolvidas
Disponibilizar fotos e vídeos tratados e identificados da oficina

3. São requisitos mínimos exigidos aos candidatos:
Experiência e formação:
●
●

Formação superior e experiência com fotografia e vídeo;
Formação superior em Comunicação é diferencial.

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.
6. Envio de propostas
Para ser considerado para esta vaga, o candidato deve enviar no período de 30/09 a 04/10 proposta de
valor e currículo para o correio eletrônico rh@fas-amazonas.org. No título da mensagem de e-mail deve
constar: “Fotografia e vídeo - Uarini”
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O retorno será dado somente para candidatos cujas propostas foram selecionadas para o processo
seletivo
Manaus, 30 de setembro de 2020.
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