OPORTUNIDADE Nº 72/2021 PARA SUPORTE EM EVENTOS DIGITAIS
Título da vaga: Contratação de pessoa jurídica para suporte em eventos digitais
Departamento: Coordenação de Comunicação - COM
Tipo de contrato: Pessoa jurídica
Período de inscrição: 19 a 25 de maio de 2021
Data de início: junho/2021
Tempo de contratação: 07 meses
I.

Objetivo

Contratação de pessoa jurídica para suporte em organização de eventos digitais.
II.

Atividades a serem desenvolvidas

Pré-evento: alinhar com a área demandante a temática, o nome do evento, a data
provável, o meio de divulgação (videoconferência, webinar, palestra, live ou gravado), o
público-alvo e estabelecer os objetivos da estratégia, definir as atividades a serem
desenvolvidas e responsáveis, cronograma e estratégia de divulgação (em articulação
com Comunicação-FAS). Preparar roteiro do evento, selecionar e convidar participantes
(incluindo externos à Fundação).
Durante: checar a velocidade da internet, o funcionamento e qualidade da câmera,
testar o link da transmissão ao vivo mais de uma vez, checar o som e o microfone,
conferir slides e vídeos que serão exibidos e deixá-los no ponto para execução, entrar em
contato com todos os convidados para garantir que os equipamentos deles também
estão funcionando e operacionalizar o Zoom (ou outra plataforma de transmissão).
Pós-evento: definir a estratégia de divulgação juntamente com a Comunicação-FAS,
emitir certificados (quando couber), preparar mensagem de agradecimento para
participantes, pesquisa de opinião e relatório com resultados (número de participantes,
número total de visualizações, número de visualizações orgânicas, entre outros
indicadores).
III.

Habilidades e experiência desejadas
●
●
●
●
●

IV.

Experiência com temática socioambiental.
Experiência com realização de eventos.
Experiência com a gerência de plataformas de streaming.
Experiência em relacionamento com diversos atores da sociedade.
Conhecimento da língua inglesa e espanhola são um diferencial.
Candidatura

Para candidatura, o/a candidato/a deve preencher o formulário de vaga (Hiperlink).
As propostas deverão ser enviadas até a data de 25 de maio de 2021
O (A) candidato (a) deverá enviar:
● Currículo
● Portfólio
● Proposta comercial
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.
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