OPORTUNIDADE N° 015/2021 PARA A CONTRATAÇÃO DE UM PRESTADOR(A) DE SERVIÇO DA
ÁREA DE SAÚDE
Título da vaga: Prestador (a) de serviço na área de saúde
Setor: Programa Saúde na Floresta
Tipo de contrato: Prestação de serviços para acompanhar a realização de curso destinado para
Agente Comunitário de Saúde
Data de início: Previsão para o mês de março e em condições de teletrabalho, com possibilidade de
eventuais atividades presenciais tanto na Sede da FAS quanto no acompanhamento em campo.
Vagas: 1

Programa Saúde na Floresta
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 um(a) prestador (a) de serviço para acompanhar a realização de Cursos destinados
para Agentes Comunitários de Saúde.
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II.

Graduação superior na área da saúde ou ciências humanas. 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 prévia em preparação, implementação e/ou coordenação de cursos ou
projetos;
Experiência de trabalho com Agentes Comunitários de Saúde ou com outros profissionais
que atuam na saúde pública;
Conhecimento no pacote office e nas ferramentas do Google Drive;
Ter experiência mínima de 1(um) ano em saúde pública ou privada ou de 2(dois) em
gestão de projetos/atividades da área social;
Residir em Manaus;
Registro ativo no conselho regional atuante;
Disponibilidade em trabalhar remotamente;
Disponibilidade para viagens de campo.
Perfil
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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;
Boa capacidade de organização e sistematização de dados e informações;
Ser responsável;
Ser proativo;
Comprometido com prazos e metas;
Capacidade de elaborar e ministrar apresentações.
Atividades a serem desenvolvidas

Articulação com instituições parceiras, referente aos cursos;
Articulação com Secretarias Municipais de Saúde;
Levantamento e aquisição de materiais para os cursos junto a fornecedores;
Acompanhamento da implementação dos cursos em diferentes localidades;
Acompanhamento sistemático do cumprimento dos planos de curso das disciplinas através
dos diários de classe, entrevistas com professores e alunos;
Acompanhamento da execução do cronograma de trabalho à distância e/ou quando
necessário presencialmente nos locais em que estiverem ocorrendo os cursos.
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IV.

Entregas das atividades

Relatório técnico, contendo detalhamento das atividades desenvolvidas no mês, com avanços e
recomendações.

V.

Remuneração e pagamentos

Serão negociados diretamente entre o contratante e o (a) contratado (a). Consultoria efetuada como
pessoa física ou pessoa Jurídica.
VI.

Período de vigência

03 meses a partir da assinatura do contrato, podendo ser renovado de comum acordo
VII.

Propriedade

Todos os 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(a) para outros fins após
autorização do Contratante.
VIII.

Envio de propostas

Para candidatura à vaga de prestador (a) de serviços para acompanhar curso destinado a Agente
Comunitário de Saúde(a), o(a) candidato(a) deverá preencher o formulário de vagas, [neste link].
O candidato deverá enviar:
● Currículo;
● E informar proposta de valor
O preenchimento poderá ser realizado até o dia 07 de março de 2021.
Obs.: Daremos retorno para todos os candidatos (as).

Manaus, 22 de fevereiro de 2021
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