OPORTUNIDADE Nº 023/2020 PARA CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA E
GESTÃO DE REDES SOCIAIS
Título: CONSULTORIA PARA CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA E GESTÃO DE REDES SOCIAIS NO
ÂMBITO DO PROGRAMA DE SOLUÇÕES INOVADORAS (PSI) DA FUNDAÇÃO AMAZONAS SUSTENTÁVEL (FAS)
Tipo de contrato: Contrato individual, consultoria de pessoa física ou jurídica
Período de inscrição: 24 a 28 de abril de 2020
I.

Objetivo
Termo de referência destina‐se à contratação de prestadora de serviço para o desenvolvimento de
ações de assessoria de imprensa e gestão de redes sociais no âmbito do Programa de Soluções Inovadoras da
Fundação Amazonas Sustentável.
II.

Ações desenvolvidas no âmbito da consultoria

ASSESSORIA DE IMPRENSA:
Sugestão de pauta ou nota: articulação de matérias e entrevistas em programas de tv e de rádio do Amazonas,
além da publicação em sites de notícias e jornais impressos.
Cobertura Jornalística: acompanhamento jornalístico durante os eventos e principais atividades dos projetos
da FAS.
Gerenciamento de crise: mobilizar‐se, em parceria com as coordenações da FAS, em casos de gerenciamento
de crise.
Relacionamento: criar estratégias para estabelecer um relacionamento entre os membros da FAS e os
profissionais da imprensa do Amazonas.
Site: Veiculação de notícias no site da FAS e da rede SDSN.
Boletim eletrônico: envio de boletim eletrônico para a Rede SDSN, de acordo com planejamento estabelecido.
REDES SOCIAIS (Facebook, Twitter e Instagram)
● Criação dos textos dos posts.
● Criação de artes e banners para as postagens.Monitoramento diário das mensagens deixadas nas
redes sociais, sempre respondendo as mensagens e questionamentos
Outras ações:
● Monitoramento de influenciadores.
● Controle de crises digitais.
● Planejamento de políticas de publicação.
● Acompanhamento de relacionamentos virtuais.
● Expansão da presença online.
● Relatório mensal.
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III.

Remuneração e cronograma de pagamento
Informar o valor global da proposta.

IV.

Período de vigência do contrato
Iniciando em 04 de maio de 2020 e terminando em 03 de maio de 2021.

V.

Materiais e infraestrutura
Os materiais de trabalho são de propriedade do (a) consultor (a).

VI.

Propriedade
Todos documentos produzidos pelo (a) contratado (a), fruto deste Termo de Referência, inclusive
originais e arquivos em meio digital, deverão ser entregues antes da data de término do contrato e
pertencerão ao Contratante. Poderão ser utilizados pelo consultor para outros fins após autorização do
Contratante.
VII.

Considerações gerais
O(A) Contratado(a) será responsável pelo pagamento de todos os encargos tributários, sociais e
trabalhistas, referentes a este contrato, de acordo com as leis brasileiras que regem à contratação.
Não será proporcionado ao(à) Contratado(a), seguro social (INSS), por acidentes de trabalho, de
saúde, de acidentes ou de vida, nem lhe será concedido férias, licença por enfermidade ou qualquer outro
emolumento durante a vigência do Contrato.
Será vedado ao(à) Contratado(a) ceder quaisquer informações e/ou documentos objetos deste
Contrato, sem prévia autorização do Contratante.
O(A) Contratado(a) deverá executar as atividades constantes neste Termo de Referência, de acordo
com os mais elevados padrões de competência e integridade profissional e ética.
VIII.
●
●
●
●
●
●
●

Envio de propostas
Para se candidatar à consultoria, encaminhar proposta de orçamento para o correio eletrônico
rh@fas‐amazonas.org;
No título da mensagem de e‐mail deve constar: “Seleção: Consultoria para assessoria de imprensa
e redes sociais ‐ PSI”;
As propostas deverão ser enviadas até a data de 28 de abril de 2020;
O envio de portfólio de produtos e projetos desenvolvidos é mandatório;
Este termo de referência não gera nenhum vínculo empregatício ou obrigações associadas;
O consultor deverá ter disponibilidade para comparecer à FAS sempre que solicitado e enviar, como
completo à proposta, seu portfólio.
O retorno será dado somente para consultores cujas propostas foram selecionadas para o processo
seletivo e o início previsto da consultoria é maio de 2020.

Endereço em Manaus/AM ‐ Rua Álvaro Braga, 351 ‐ Parque 10 de novembro | Tel.: (55 92) 4009‐8900
Endereço em São Paulo/SP ‐ Rua Cláudio Soares, 72, Conj. 1.109, Edifício Ahead ‐ Pinheiros | Tel.: (55 11 4506‐2900)
www.fas‐amazonas.org / contato@fas‐amazonas.org
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