
OPORTUNIDADE Nº 062/2021 PARA CONSULTORIA DE COMUNICAÇÃO EM
PROJETOS NA ÁREA DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL E DESENVOLVIMENTO

SUSTENTÁVEL

Título da vaga: Contratação de microempreendedor individual (MEI) para suporte
de comunicação estratégica da Fundação Amazônia Sustentável
Departamento: Coordenação de Comunicação - COM
Tipo de contrato: Microempreendedor individual
Período de inscrição: 12 a 21 de abril de 2021
Data de início: abril/2021
Tempo de contratação: 12 meses

I. Objetivo

Contratação de um prestador de serviço para dar suporte em ações de
comunicação digital e offline, no âmbito de projetos realizados pela Fundação
Amazônia Sustentável em parceria com a Secretaria de Estado do Meio Ambiente
do Amazonas.

II. Principais atividades e produtos

● Dar suporte na criação e edição de produtos audiovisuais.
● Propor, revisar e criar conteúdos (posts, textos, spots).
● Dar suporte na intermediação do trabalho de outros fornecedores de

comunicação.
● Inserir conteúdos no site e acompanhar melhorias implementadas por

fornecedores.
● Gerar relatórios e métricas dos resultados alcançados.

○ Participar de reuniões das equipes técnicas para acompanhamento
dos projetos, inserindo contribuições da área de comunicação.

III. São requisitos mínimos exigidos aos candidatos:

● Profissional com formação em comunicação, nas áreas da Publicidade,
Design, Jornalismo ou Relações Públicas

IV. São requisitos desejáveis mas não obrigatórios

● Experiência com pacote Adobe Creative Cloud

V. Perfil desejado

● Conexão e identificação com a causa socioambiental, proatividade e
atenção às tendências de comunicação
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VI. 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)
o Proposta comercial

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

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

Manaus, 12 de abril de 2021
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