OPORTUNIDADE Nº 006/2020 PARA CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE COMUNICAÇÃO

Título da vaga: Contratação de pessoa jurídica para fortalecimento da estratégia de comunicação
digital da Fundação Amazônia Sustentável - FAS
Departamento: Coordenação de Comunicação - COM
Tipo de contrato: Pessoa jurídica
Período de inscrição: 01 a 10 de fevereiro de 2021
Data de início: Imediato.
1. Objetivos
Contratar agência de comunicação para fortalecimento da estratégia de comunicação digital da
Fundação Amazônia Sustentável, visando atingir patamares superiores de presença digital.
Produto 1: diagnóstico e planejamento de presença em ambiente digital, abrangendo redes
sociais, website, ADs do Google e SEO.
Produto 2: fortalecimento das redes sociais da FAS:
● Elaborar as personas desejáveis à marca da FAS.
● Definir metas e objetivos a serem alcançados.
● Planejar a curadoria de conteúdos digitais.
● Definir e implementar uma estratégia com influenciadores digitais.
● Implementar a estratégia de gerenciamento de risco e de crise com foco em redes sociais.
● Produzir relatórios qualitativos e quantitativos dos resultados.
Produto 3: campanhas estratégicas
● Planejar e produzir conteúdo e artes de uma campanha mensalmente. As demais artes
para as redes e o SAC das redes sociais serão feitas pela equipe interna de comunicação
da FAS.
Produto 4: Gerenciar a implementação das estratégias de ADs para redes sociais.
2. Requisitos

a. Agência da área de comunicação com experiência na área socioambiental.
b. O envio de portfólio é obrigatório.
c. Informar valor individual para cada um dos produtos descritos no item I.
3. Período
● O contrato será de um ano.
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4. Candidatura

Para candidatura à vaga de Agência de Comunicação, o(a) candidato(a) deverá preencher o
formulário de vagas,  [neste link]
O candidato deverá enviar:
●
●
●

Currículo;
Portfolio;
Proposta com valor individual para cada um dos produtos descritos no item I.;

O preenchimento poderá ser realizado até o dia 10 de fevereiro de 2021.
Obs.: Daremos retorno para todos os candidatos (as).

Manaus - AM, 01 de fevereiro de 2021
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