
OPORTUNIDADE Nº 064/2021  PARA AGÊNCIA DE COMUNICAÇÃO
Suporte em concursos

Título do serviço: contratação de agência de comunicação para planejamento,
organização e divulgação de concurso com o produto “Farinha Ribeirinha”
Área: Coordenação de Comunicação e Programa de Empreendedorismo
Período de inscrição: 12 a 17 de abril de 2021
Data de início: abril de 2021
Tempo de contratação: 2 meses

I. Objetivo

Contratação de agência de comunicação para planejamento, organização e
divulgação de concurso com o produto “Farinha Ribeirinha”

II. Atividades

- Planejar, em articulação com o Programa de Empreendedorismo da FAS, o
concurso “Prova da Farinha Ribeirinha” com o objetivo de divulgar o produto
desenvolvido por produtores na Reserva Mamirauá, com apoio da Fundação
Amazônia Sustentável.

- Estruturar o regulamento do concurso.

- Propor e elaborar a identidade visual do concurso.

- Sugerir embaixadores para o concurso e criar um mailing de influenciadores
digitais para divulgar o concurso.

- Propor e implementar estratégias de divulgação para aumentar o engajamento
nas duas etapas do concurso: a primeira para inscrições de receitas com o
produto, a segunda, da votação popular de até dez das melhores receitas inscritas.

- Organizar com os embaixadores para compor o júri e escolher as melhores
receitas na etapa anterior à votação popular.

- Criar mailing estratégico para envio das etapas do curso, seja para envio por
e-mail e/ou whatsapp.

- Produzir cards para redes sociais e whatsapp para divulgar o concurso, das
etapas de inscrições e dos resultados.

- Planejar e implementar a estratégia de relacionamento com a imprensa para o
concurso, produzindo releases e articulando entrevistas.

- Gerar produtos de comunicação para divulgar a importância do produto “farinha
ribeirinha”.
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- Produzir 75 kits para influenciadores digitais e finalistas do concurso dentro da
temática do produto contendo ecobag, avental e farinha.

- Enviar, pelos correios ou por portador, a farinha para produção de até 10
melhores receitas.

- Articular os pagamentos para os três primeiros colocados do concurso, sendo:
1500,00 para primeiro colocado, 1000,00 para o segundo e 500,00 para o terceiro.

III. Requisitos

Agência com experiência em organização de eventos na área socioambiental.

IV. 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 Portfólio.
o Proposta comercial, indicando valor global.

● As propostas deverão ser enviadas até a data de 17 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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