OPORTUNIDADE Nº 059/2021 PARA A CONTRATAÇÃO DE UM PRESTADOR(a) DE
SERVIÇOS DA ÁREA DE SAÚDE
Título da vaga:Contratação de um prestador(a) de serviços da área de saúde - Médico Geral
Setor: Programa Saúde na Floresta
Tipo de contrato: Prestação de serviços de saúde
Data de início: Imediato e em condições de teletrabalho, com possibilidade de eventuais
atividades presenciais na Sede da FAS.
Vagas: 02
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. Durante a pandemia do
coronavírus, a FAS liderou a articulação da Aliança dos Povos Indígenas e Populações
Tradicionais contra a Covid 19 no estado do Amazonas, que envolve 98 instituições parceiras,
dentre elas o programa “Todos pela Saúde” . um amplo ecossistema formado por vários
parceiros e apoios estratégicos.
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 dois(a) prestadores de serviço da área médica para tele atendimento para
comunidades ribeirinhas e indígenas.
I.

Requisitos
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Formado(a) em medicina;
Conhecimento no pacote office;
Experiência em comunidades ribeirinhas ou indígenas;
Ter experiência mínima de 2(dois) anos em saúde pública ou privada, sendo pelo
menos um ano em cidade ou comunidade situada no interior da Região Amazônica;
Ter experiência em telessaúde e/ou em gestão de projeto de saúde pode ser um
diferencial;
Residir em Manaus;
Registro ativo no Conselho Regional de Medicina;
Disponibilidade em trabalhar remotamente;
Experiência em atendimentos de saúde básica e Covid-19;
Experiência em saúde indígenas e/ou saúde ribeirinha.
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II.

Atividades a serem desenvolvidas
●

●
III.

Cumprir 60 horas mensais de teleatendimento e/ou de teleorientação pela plataforma
do Meets ou outra plataforma similar, incluindo planejamento e na gestão de
telessaúde no âmbito da FAS.
Regime de trabalho: Pessoa Física ou Pessoa Jurídica.
Entregas das atividades

●
●
IV.

Relatório técnico, contendo as atividades desenvolvidas no mês;
Boletim mensal dos teleatendimentos e teleorientações realizados.
Remuneração e pagamentos

Serão negociados diretamente entre o contratante e o (a) contratado (a).
V.

Período de vigência

3 meses a partir da assinatura do contrato
VI.

Propriedade

Todos 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.
VII. Envio de propostas
Para candidatura à vaga de prestador(a) de serviços, o(a) candidato(a) deverá preencher o
formulário de vagas , neste hiperlink.
O candidato deverá enviar:
●
●
●

Currículo;
Pretensão salarial;
Carta de motivação;

O preenchimento poderá ser realizado até o dia 11 de abril de 2021.
Obs.: Daremos retorno para todos os candidatos (as).
Início imediato.
Manaus-AM, 06 de abril de 2021
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