OPORTUNIDADE Nº 138/2020 PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE
CONTA PARA O PROGRAMA DICARA NO MUNICÍPIO DE UARINI.
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: Contrato de pessoa física
Período de inscrição: 03 de novembro a 08 de novembro de 2020
Data de Início: Imediato
I.

Objetivos

Produção de conteúdo das atividades realizadas para prestação de conta do programa DICARA no
município de Uarini
Principais Atividades e Produto
●

Apoio à organização dos relatórios

●

Participar de reuniões para organização dos relatórios

●

Dar suporte a equipe de design e dados

●

Elaboração do relatório

Realização do relatório de atividades realizadas para prestação de contas do projeto DICARA no
município de Uarini
II.

São requisitos mínimos exigidos aos candidatos:

●

Experiência prévia com atividades relacionadas a prestação de conta.

●

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.
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III.

Materiais e Infraestrutura

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

IV.

Envio de propostas:

Para ser considerado para esta consultoria, deve-se preencher o formulário do TdR (basta
clicar neste link).
No formulário, deve-se anexar:
● Curriculum vitae;
● Proposta de serviço;
O retorno será dado somente para candidatos cujas propostas foram selecionadas para o processo
seletivo.

Manaus-AM, 03 de outubro de 2020
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