OPORTUNIDADE Nº 040/2021 PARA CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR(a) DE SERVIÇOS
TÉCNICO EM PRIMEIRA INFÂNCIA NO PROGRAMA DICARA - Carauari/Am

Título da vaga: Prestação de serviços técnico em Primeira Infância
Setor: Programa de Desenvolvimento Integral da Criança e do Adolescente Ribeirinho da
Amazônia – DICARA
Tipo de contrato: Contrato individual, consultoria de pessoa física
Local e atuação: área de abrangência do projeto em Carauari/Am.
Período de inscrição: 23 de março a 01 de abril.
I.

Objetivo:

Executar e apoiar as ações do “Primeira Infância Ribeirinha – PIR”, no âmbito do Programa
DICARA em Carauari.
II.

Produtos:

●
Apoiar em articulação de parcerias com as instituições que desenvolvem atividades
com o projeto;
●
Elaborar materiais a serem utilizados nas atividades de campo;
●
Executar atividade de supervisão;
●
Tabulação de dados;
●
Apresentação dos dados em formato Power Point;
●
Elaboração de relatório de atividade;
●
Acompanhar processo situacional de trabalho do projeto junto aos municípios;
●
Participação em reuniões para organização das informações dos dados.
III.

São requisitos mínimos exigidos aos candidatos:

●
Formação superior na área da saúde ou em áreas de apoio à saúde: enfermagem,
psicologia, nutrição, pedagogia e áreas afins e registro no Conselho da profissão;
●
Experiência em formação continuada de profissional, preferencialmente em
localidades rurais com ênfase em comunidades ribeirinhas em Unidades de Conservação;
●
Conhecimento em Desenvolvimento Integral da Primeira Infância, estratégia Saúde
da Criança/Ministério da Saúde;
●
Experiência prévia com atividades relacionadas a sistematização de informações;
●
Habilidade em informática (Word, Excel, PowerPoint e Internet);
●
Facilidade de comunicação oral, escrita e boa capacidade de redação;
●
Capacidade para realizar trabalho em equipe;
●
Disponibilidade para viagens na zona rural do município de atuação;
●
Boa capacidade analítica e habilidade de resolver problemas e propor soluções;
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●
●
●

IV.

Alta capacidade de organização e sistematização de dados e informações;
Comprometido com prazos e metas;
Imprescindível o (a) candidato (a) morar no município de atuação do projeto.

Materiais e Infraestrutura

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

Deslocamento, alimentação, prazo e pagamento:

Os custos de deslocamento e alimentação para zona rural do município serão arcados pela
Fundação Amazônia Sustentável, quando o contratado estiver em atividade de campo no
município.
O prazo para execução do serviço é de 2 meses.
VI.

Candidatura

Para candidatura à vaga de prestador(a) de serviços, o(a) candidato(a) deverá preencher o
formulário de vagas, aqui o link
O candidato deverá enviar:
●
●

Currículo
Carta de motivação

O preenchimento poderá ser realizado até o dia 01 de abril de 2021.
Obs.: Daremos retorno para todos os candidatos (as).

Manaus, 23 de março de 2021
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