OPORTUNIDADE Nº 009/2021 PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA DIAGRAMAÇÃO.
Título da Vaga: Programa de desenvolvimento integral da criança e do adolescente ribeirinho da
Amazônia - Dicara
Área: Programa de Educação, Saúde e Cidadania - (PESC).
Tipo de contrato: Pessoa Jurídica - PJ
Período de inscrição: 08 a 13 de fevereiro de 2021
I.

Objetivos
Realizar diagramações para as artes e conteúdos desenvolvidos pelo projeto de Desenvolvimento
Integral de Crianças e Adolescentes Ribeirinhos na Amazônia - DICARA

II.

Produtos
●

Identidade visual para projeto e aplicações para camisetas, coletes, adesivos, papel
timbrado.

III.

●

Diagramação de Cartilha, capa e projeto gráfico.

●

Diagramação de relatórios de atividades e apresentações em powerpoint

Entrega do produto
A entrega dos produtos será direto para a aprovação da coordenação do projeto, os produtos
entregues pelo consultor serão analisados pela coordenação, sendo revisadas quantas vezes for
preciso.

IV.

Materiais e Infraestrutura
●
●

Os materiais de trabalho serão de responsabilidade da Fundação Amazonas Sustentável.
O prestador de serviço receberá, na conclusão dos trabalhos acima descritos e mediante a
apresentação da Nota Fiscal.

V.

Candidatura

Para candidatura à vaga de prestação de serviço, o(a) candidato(a) deverá preencher o formulário de
vagas, [neste link]
●

O candidato deverá enviar:
○

Currículo - evidenciam experiência na prestação de serviço

○

Proposta orçamentária, contemplando valor global do serviço para entrega.

Obs.: Daremos retorno para todos os candidatos (as).
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