
OPORTUNIDADE Nº 030/2021 PARA CONSULTORIA DE COMUNICAÇÃO - ESTRATEGISTA
PARA PROJETO DE CRIAÇÃO DE ÁREAS PROTEGIDAS.

Título da vaga: Consultoria de comunicação

Área: Coordenação de Comunicação

Tipo de contrato: Contrato individual, MEI ou PJ

Período de inscrição: 15 a 21 de março de 2021

Duração do contrato: 12 meses, iniciando em 1 de abril

I. Contexto da agenda

Ao longo dos últimos anos, avanços têm sido alcançados na estruturação do

arcabouço político estadual do Amazonas especialmente na criação de leis e

regulamentações relevantes nas temáticas socioambientais. A exemplo disso, tem-se a

promulgação da Política do Estado do Amazonas de Serviços Ambientais (Lei N.º

4.266/2015), por meio da qual são previstos incentivos à provisão e manutenção dos

serviços ambientais. Nesse sentido, a Fundação Amazônia Sustentável (FAS) em

parceria com a Secretaria de Estado do Meio Ambiente do Amazonas (Sema-AM) e

uma rede parceiros, tem se voltado ao apoio à construção de uma abordagem

comunicacional inclusiva e educativa, de modo a ampliar e construir uma agenda

positiva acerca da temática de Áreas Protegidas (APs).

Estes esforços foram basilares para a concretização do projeto “Criação e

Implementação de Áreas Protegidas no estado do Amazonas, Brasil”. Agora, em 2021

inicia-se uma nova fase deste projeto, que passa a incorporar o apoio a atividades

práticas de estudos de criação e consolidação de novas APs, estratégicas para a

conservação dos ativos ambientais e dos modos de vida de comunidades tradicionais e

povos indígenas. Com a nova fase do projeto, visa-se a inclusão do conceito de

Bioeconomia Amazônica como ferramenta viabilizadora da manutenção dos serviços

ecossistêmicos e ambientais, especialmente de áreas sob alta pressão de

desmatamento e degradação florestal, como a zona de influência da rodovia federal da

BR-319.

II. Atividades a serem desenvolvidas

- Apoiar o planejamento e implementação das estratégias de comunicação em

torno do objetivo de mobilizar a sociedade sobre a importância das áreas

protegidas.

- Implementar a estratégia de divulgação dos estudos sobre a criação de novas

Áreas Protegidas no Amazonas.

- Elaborar materiais de comunicação voltados para sensibilizar a população das

novas Unidades de Conservação do Amazonas.

- Viajar para diferentes regiões do Amazonas a fim de gerar conteúdos para o

projeto, especialmente em regiões da BR-319.
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- Redigir textos para diferentes mídias.

- Revisar conteúdos para diferentes mídias.

- Apoiar a gestão do projeto na execução física e financeira, incluindo a

contratação de uma agência de comunicação para dar suporte à estratégia de

comunicação do projeto.

- Participar de reuniões da equipe da área técnica e de gestão do projeto.

- Organizar articulações e manter alinhamento com a equipe de comunicação

dos órgãos de governo relacionados ao projeto.

III. Remuneração e cronograma de pagamentos

Serão negociados diretamente entre a contratante e a/o contratada/o.

IV. Habilidades e experiências do/a consultor/a

● Profissional formado em comunicação social.

● Experiência de cinco anos com produção de conteúdos.

● Ter experiência com a temática socioambiental na Amazônia é imprescindível.

● Excelente redação.

V. Candidatura

Para candidatura à vaga de consultoria, o/a candidato/a deve preencher o formulário

de vaga (neste hiperlink-Formulário da vaga)

● O (A) contratado (a) deverá enviar:.

o Currículo e comprovação de atividades similares (portfólio) - caso a

consultoria seja via PJ, fornecer currículos da equipe envolvida na proposta;

o Proposta comercial, indicando valor global, a ser pago em seis parcelas.

● As propostas deverão ser enviadas até a data de 21 de março de 2021

O retorno será dado a todas consultorias cujas propostas foram recebidas para o

processo seletivo e o início previsto da consultoria é abril de 2021.

Manaus, 15 de março de 2021
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