OPORTUNIDADE Nº 086/2021 PARA SUPORTE EM WEBSITE
Projeto: Apoio à formulação, implementação e execução da Política Estadual do
bem-estar animal e da fauna doméstica
Departamento: Coordenação de Comunicação - COM
Período de inscrição: 31 de maio a 4 de junho de 2021
Data de início: junho/2021
Tempo de contratação: 06 meses
O projeto
O projeto “Apoio à formulação, implementação e execução da Política Estadual do
Bem-Estar Animal e da Fauna Doméstica” é uma iniciativa financiada por emendas
parlamentares estaduais, destinadas pela deputada Estadual Joana Darc e pelo
deputado Estadual Saullo Vianna, e firmada através dos Termos de Fomento Nº
002/2020, 003/2020, 004/2020, 005/2020, entre a Fundação Amazônia Sustentável e o
Estado do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente do Amazonas
(Sema). Saiba mais aqui.
I.

Objetivo da prestação de serviços

Contratação de um prestador de serviços (pessoa jurídica) para dar suporte no site da
Fundação Amazônia Sustentável, com foco na elaboração de materiais de comunicação
do projeto para disseminação e engajamento da sociedade na temática de bem-estar
animal e estabelecer processo de transparência das ações realizadas.
II.

Principais atividades e produtos
A. Propor e implementar melhorias e alterar recursos disponíveis no site do
projeto.
B. Criar novas seções no site do projeto.
C. Atualização do site e seus plugins necessários.
D. Atualização de conteúdos e novos recursos no website do projeto.
E. Elaborar relatórios técnicos para liberação dos recursos.

III.

São requisitos mínimos exigidos:

Experiência em planejamento, criação e estruturação de website especialmente com
projetos de organizações socioambientais.
IV.

Candidatura

Para candidatura, o/a candidato/a deve preencher o formulário de vaga (neste
hiperlink-Formulário)
● O (A) contratado (a) deverá enviar:
o Comprovação de atividades similares (portfólio)
o Proposta técnica e financeira com data e dados da pessoa jurídica,
informando o preço global para manutenção mensal do website do projeto e
implementação de melhorias (preço por hora) Modelo de proposta comercial
●
●

As propostas deverão ser enviadas até a data de 04 de junho de 2021
O retorno será dado a todas consultorias cujas propostas forem recebidas e o início
da consultoria é imediato.
Manaus, 31 de maio de 2021
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