
 
 

OPORTUNIDADE Nº117/2020 
PROCESSO SELETIVO PARA A CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇO PARA ELABORAÇÃO 

DE GUIA DE SAÚDE RIBEIRINHA E INDÍGENA  
 

 

Título da vaga: Elaboração de Guia de Saúde Ribeirinha e Indígena 

Setor: Programa Saúde na Floresta (PSF) 

Tipo de contrato: Contrato individual, pessoa física ou jurídica 

Período de inscrição: 02 a 12 de outubro de 2020 

 

 

Programa Saúde na Floresta (PSF) 

A FAS é uma organização da sociedade civil, que atua na Amazônia, sem fins lucrativos, sem 

vínculos político-partidários, de utilidade pública e beneficente de assistência social. Reúne 

credenciais como instituição que promove o desenvolvimento regional por meio de ações de 

pesquisa, desenvolvimento e inovação. Criada em 8 de fevereiro de 2008, por meio de uma 

parceria entre o Banco Bradesco e o Governo do Estado do Amazonas, a FAS passou a contar 

com o apoio de diversos parceiros, entre elas a Coca-Cola Brasil, o Fundo Amazônia, a Samsung, 

a Petrobras (a partir de 2018) e as Lojas Americanas. Recentemente, durante a pandemia do 

coronavírus no nosso estado, a FAS liderou a articulação da Aliança dos Povos Indígenas e 

Populações Tradicionais contra a COVID 19 no estado do Amazonas É um amplo ecossistema 

formado por vários parceiros e apoios estratégicos, que hoje conta com 98 instituições 

parceiras. Nesse sentido, a parceria com o Todos pela Saúde, com projetos de capacitação de 

profissionais de saúde que atuam no interior, a implantação de Telessaúde em dezenas de 

aldeias e de comunidades ribeirinhas, atividades de estruturação do transporte de urgência e 

de emergência nas comunidades e a proposta do SUS na Floresta, com a finalidade de 

aperfeiçoar o sistema de atendimento dos povos indígenas e populações tradicionais. 

 

 

Todos pela Saúde 

O Todos é iniciativa que visa colaborar no combate do coronavírus, sob a liderança de Paulo 

Chapchap. Os recursos serão geridos por um grupo de renomados especialistas, e quem tem 

como objetivo contribuir para combater a pandemia nas diferentes classes sociais e apoiar as 

iniciativas da saúde pública. 

 

 

Descrição da Vaga 

Contratação de consultoria técnica para prestação de serviço em elaboração de um Guia de 

Saúde Ribeirinha e Indígena.  

 



 
 

 

 

 
1. Requisitos 

 
● Graduação ou pós graduação na área da saúde. Serão considerados currículos de 

outras áreas de formação, desde que atendam plenamente às competências e 
qualificações requeridas e que demonstrarem experiência ou referência nas mesmas. 

● Experiência em cultura tradicional amazônica;  

● Experiência prévia com preparação de Guias e ou similares; 

● Conhecimento no pacote office e ferramentas eletrônicas (Google Drive) 

● Ter experiência mínima de 5 (cinco) anos em saúde pública ou privada; 

● Residir em Manaus; 

● Registro ativo no conselho regional atuante; 

● Disponibilidade em trabalhar remotamente; 

● Disponibilidade para viagens de campo.  
 

2. Perfil 

 

● Capacidade de comunicar de forma efetiva e trabalhar de forma colaborativa com 

colegas e parceiros; 

● Facilidade de escrita e redação; 

● Iniciativa e comprometimento com a Instituição; 

● 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; 

● Capacidade de elaborar e ministrar apresentações. 

  

3. Objetivos da consultoria  

 
3.1 Realizar estudo de revisão bibliográfica referente aos conceitos, conteúdos e roteiros de 

guias de orientação já existentes para subsidiar o atendimento básico às famílias ribeirinhas e 

indígenas.  

 

3.2 Efetivar levantamento de visitas domiciliares realizadas em comunidades ribeirinhas e 

indígenas para subsidiar o sumário dos Guias de Saúde; 

 

3.3 Acompanhar atividades do projeto que subsidiarão a elaboração dos Guias de Saúde; 

 

3.4 Levantar práticas em saúde, formais e não formais, desenvolvidas em aldeias e 



 
comunidades ribeirinhas, por meio de equipes, ESF ribeirinha e indígena ou individuais 

(ACS/ACI), nas redes de atenção em saúde na esfera municipal ou dos DSEIS;  

 

3.5 Identificar, sistematizar e incluir princípios, metodologias, serviços, produtos e terapias das 

medicinas indígenas e tradicionais.  

 

 

4. Produtos entregues pela consultoria, prazos e pagamento 

 

Ord. Produto Mês de entrega 
do produto 

% de 
pagamento 

01 Plano de trabalho com cronograma, metodologia 
e escopo dos guias aprovado;(em Word e PDF) 

 
Outubro/2020    

 
20% 

 
 

02 

Relatório com revisão bibliográfica referente aos 
conceitos, conteúdos e roteiros de guias de 
orientação já existentes para subsidiar o 
atendimento básico às famílias ribeirinhas e 
indígenas. (em Word e PDF) 

 
 

Novembro/2020  

 
 

20% 

  03 Versão preliminar dos Guias de Saúde Ribeirinha 
e Saúde Indígena (em Word e PDF)  

Dezembro/2020 30% 

  04 Versão final dos Guias de Saúde Ribeirinha e 
Saúde Indígena (em Word e PDF)  

Janeiro/2021 30% 

 

 
5. Propriedade  

 

Todos os documentos produzidos pela consultoria, 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(a) para outros 
fins após autorização do Contratante. 

 
6. Envio de propostas 

 

Para se candidatar a esta vaga, o (a) candidato (a) deve enviar para o correio eletrônico rh@fas-
amazonas.org e gabriela.sampaio@fas-amazonas.org,  no período de  01 a 07 outubro de 2020, 
os seguintes documentos: 

● Comprovações técnicas (publicações) ou jurídicas (contrato) de execução de atividades 

similares; 

● Proposta técnica e orçamentária para a consultoria, incluindo metodologia de trabalho, 

mailto:rh@fas-amazonas.org
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atividades a serem desenvolvidas e cronograma; 

● Currículo. Caso a consultoria seja via PJ, enviar os currículos das pessoas que irão 

realizar a consultoria. 

 

No título da mensagem de e-mail deve constar: “Consultoria - Elaboração de Guia de Saúde 
Ribeirinha e Indígena” 

 

 

Obs.: O retorno será dado somente para candidatos cujas propostas foram selecionadas para 
o processo seletivo.  

 

 
Manaus, 02 de outubro de 2020. 


