
OPORTUNIDADE Nº 070/2021 PARA AGÊNCIA DE ASSESSORIA DE
IMPRENSA

Título da vaga: Contratação de pessoa jurídica para assessoria de imprensa
nacional e internacional
Departamento: Coordenação de Comunicação - COM
Tipo de contrato: Pessoa jurídica
Período de inscrição: 05 de maio a 1 de junho de 2021
Data de início: junho/2021
Tempo de contratação: 12 meses

I. Objetivo

Contratação de agência de assessoria de imprensa para atendimento de
relações com a imprensa no Brasil e estratégia para fortalecimento de
relacionamento com a imprensa internacional

II. No descritivo da proposta informar e/ou enviar:

● Ferramentas para alcance do objetivo podendo ser relacionamento com a
imprensa em âmbito nacional e internacional, relacionamento com
jornalistas‐chave, artigos de opinião a serem escritos por lideranças da FAS,
sugestão de pauta e elaboração de press‐release, press trips, coletivas de
imprensa e conference calls.

● Estratégia para fortalecimento do relacionamento com a imprensa
internacional. Se a agência tiver um escritório no exterior será um diferencial.

● Metodologia para desenvolvimento da proposta podendo ser reuniões
semanais para definição das metas e apuração de informações.

● Equipe que irá desenvolver o escopo do contrato, informando o tempo de
dedicação mensal de cada uma.

● Portfólio da agência. Atendimento a clientes da área de sustentabilidade será
um diferencial.

III. A proposta deve incluir no orçamento

● Custos fixos agência
● Cobertura de eventos relevantes para imprensa (período integral)
● Disparos para mailing de imprensa de todo território nacional** (ilimitado)
● Um media training on-line curto semestral
● Orientações aos porta‐vozes para entrevistas à imprensa específicas para

cada veículo, sempre que necessário
● Acompanhamento online de entrevistas, sempre que necessário
● Tradução e revisão de textos para divulgação (uma lauda por mês ‐ inglês)
● Relatório (mensal)

IV. Este contrato não inclui
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● Atendimento à imprensa no estado do Amazonas.
● Serviço de clipping
● Viagens e custos de deslocamentos em viagens
● Media training aprofundado (em português e/ou outro idioma ‐

contratado à parte)

VI. Candidatura

Para candidatura à vaga de consultoria, o/a candidato/a deve preencher o
formulário de vaga (Hiperlink).

As propostas deverão ser enviadas até a data de 01 de junho de 2021

O retorno será dado a todas consultorias cujas propostas foram recebidas
para o processo seletivo e o início previsto da consultoria é junho de 2021.

A FAS estimula a diversidade em sua equipe.

Manaus - AM, 05 de maio de 2021
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