OPORTUNIDADE Nº 143/2020 PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA APLICAÇÃO DA LINHA
DE BASE PARA O PROGRAMA DICARA.
Projeto: Programa de desenvolvimento integral da criança e do adolescente ribeirinho da Amazônia DICARA
Departamento:  Programa de Educação, Saúde e Cidadania - (PESC) .
Tipo de contrato: Contratação de pessoa física - (PF).
Período de inscrição: 09 à 16 de novembro de 2020
I.

Objetivos

Aplicar formulário da Linha de base do Programa DICARA na zona urbana (Bairro Verde) do município
de Uarini com fonte de recurso oriundo do FUMCAD.
II.

Principais Atividades e Produto
Aplicação do formulário da Linha de base em locais predeterminados com a coordenação
●

Realizar entrevistas, utilizando formulário digital do programa KoBo em tablets,
disponibilizado pela coordenação

●

Entrega dos tablets com as informações coletadas à coordenação

●

Participação em reuniões para organização das informações dos dados

●

Dar suporte a equipe da coordenação com os dados da Linha de base

Elaboração dos relatórios
●
III.

Realização do relatório de atividade

São requisitos mínimos exigidos aos candidatos:
●

Ensino Médio completo

●

Experiência prévia com atividades relacionadas realização de entrevistas, diagnósticos e
sistematização de informações.

●

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.

●

Comprometido com prazos e metas.

●

Disponibilidade para viagens
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IV.

Materiais e Infraestrutura

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

Envio de propostas:

Para candidatura à vaga de prestador de serviço, o/a candidato/a deve preencher:
(neste Formulário de vaga (neste hiperlink).
O (A) contratado (a) deverá enviar:
●
●

O Curriculum vitae
Proposta, indicando a pretensão salarial

As propostas deverão ser enviadas até a data de 16 de novembro de 2020;
O retorno será dado a todos os candidatos cujas propostas forem recebida para o processo seletivo.

Manaus - AM, 09 de novembro de 2020.
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