
OPORTUNIDADE Nº 118/2021 PARA CONTRATAÇÃO PARA  PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
TÉCNICO EM SUPERVISOR DE ENSINO

Projeto: JBS
Título da vaga: Supervisor de Ensino
Departamento: Programa Saúde na Floresta - PSF
Tipo de contrato: Contrato individual, consultoria de pessoa física ou jurídica
Local e atuação: Área de abrangência do projeto (remoto e presencial)
Data de início: Início imediato, a princípio em modalidade home office, com possibilidade
de eventuais atividades presenciais na Sede da FAS e acompanhamento em campo.

Programa Saúde na Floresta
A FAS é uma organização da sociedade civil, que atua na Amazônia, sem fins lucrativos,
sem vínculos político-partidários, de utilidade pública e beneficente de assistência social.
Reúne credenciais como instituição que promove o desenvolvimento regional por meio
de ações de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Criada em 8 de fevereiro de 2008, por
meio de uma parceria entre o Banco Bradesco e o Governo do Estado do Amazonas, a FAS
passou a contar com o apoio de diversos parceiros, entre elas a Coca-Cola Brasil, o Fundo
Amazônia, a Samsung, a Petrobras (a partir de 2018) e as Lojas Americanas.
Recentemente, durante a pandemia do coronavírus no nosso estado, a FAS liderou a
articulação da Aliança dos Povos Indígenas e Populações Tradicionais contra a Covid 19 no
estado do Amazonas É um amplo ecossistema formado por vários parceiros e apoios
estratégicos, que hoje conta com 98 instituições parceiras. Nesse sentido, a parceria com o
Todos pela Saúde visa executar projetos de capacitação de profissionais de saúde que
atuam no interior, a implantação de Telessaúde em dezenas de aldeias e de comunidades
ribeirinhas, atividades de estruturação do transporte de urgência e de emergência nas
comunidades e a proposta do SUS na Floresta, com a finalidade de aperfeiçoar o sistema
de atendimento dos povos indígenas e populações tradicionais.

JBS
O projeto via JBS é uma iniciativa que visa apoiar ações de saúde para o combate da
pandemia Covid-19 na Amazônia, tendo como intuito realizar a gestão de polos de
telessaúde e ampliar a formação de agentes de saúde, entre outros. Os recursos são
geridos por um grupo de renomados especialistas, que tem como objetivo contribuir para
combater a pandemia nas diferentes classes sociais e apoiar as iniciativas da saúde
pública.

I. Objetivo:

Contratar prestador (a) de serviços, com experiência e referências na área de gestão de
projetos em educação permanente e processos para operacionalização do projeto em
suas fases de planejamento, articulação e implementação. A contratação de pessoa
jurídica ou física será por período determinado de onze meses, conforme especificações a
seguir descritas.

II. Produtos:
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● Planejar, executar e monitorar ações de educação permanente previstas no
projeto;

● Apoiar a organização de reuniões e demais atividades relacionadas ao projeto
voltado para Agentes Comunitários de Saúde (presenciais e ou virtuais);

● Gerir cronograma de atividades;
● Articular com instituições parceiras referente aos cursos;
● Elaborar materiais para o projeto quando requisitado;
● Relatório técnico, contendo as atividades desenvolvidas no mês;
● Apoiar a elaboração de relatório de prestação de contas..

III. São requisitos mínimos exigidos aos candidatos:

Perfil do/a profissional
Profissional graduado (a) nas áreas de humanas, sociais ou aplicadas. Serão

considerados currículos de outras áreas de formação, desde que atendam plenamente às
competências e qualificações requeridas e que demonstrarem experiência ou referência
nas mesmas.

Competências e qualificações
● Experiência de pelo menos três anos, em gestão de projetos e articulação

institucional;
● Experiência de trabalho com Agentes Comunitários de Saúde ou com outros

profissionais que atuam na saúde pública;
● Conhecimento avançado nas ferramentas MS Office e plataformas colaborativas

online (planilhas, apresentações, documentos, gestão de arquivos, conferências
online, entre outros);

● Habilidade na estruturação de apresentações de dados;
● Postura proativa, interesse em desafios e na solução de problemas complexos;
● Desenvoltura para trabalhar em equipe multidisciplinar e com diferentes atores;
● Experiência com projetos implementados na Amazônia e acompanhamento de

prestação de contas de pelo menos de um projeto.
● Conhecimentos na área de saúde pública (principalmente voltados para questões

indígenas e de populações tradicionais) é um diferencial;
● Disponibilidade para viagens de campo.

IV. Local de Trabalho e Condução de Contratação:

Local de trabalho: Manaus - Amazonas (preferencialmente em caráter de home office,
mas também reuniões na sede da FAS, dependendo do momento epidemiológico e com
as medidas cabíveis de proteção ).
Regime de trabalho: Pessoa Física ou Pessoa Jurídica com prazo para execução do serviço
de 10 meses.
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5.Candidatura

O(a) Contratado(a) será responsável pelo pagamento de todos os encargos
tributários, sociais e trabalhistas, referentes a este contrato, de acordo com as leis
brasileiras que regem a contratação.

Não será proporcionado ao(à) contratado(a), seguro social (INSS), por acidentes de
trabalho, de saúde, de acidentes ou de vida, nem lhe será concedido férias, licença por
enfermidade ou qualquer outro emolumento durante a vigência do Contrato.

Será vedado ao(à) Contratado(a) ceder quaisquer informações e/ou documentos
objetos deste Contrato, sem prévia autorização do Contratante.

O(a) Contratado(a) deverá executar as atividades constantes neste Termo de
Referência, de acordo com os mais elevados padrões de competência e integridade
profissional e ética.

Para candidatura, o (a) candidato (a) deve preencher o formulário de vaga (neste
hiperlink-Formulário)

● Currículo
● Carta de motivação, com pretensão salarial

O preenchimento  poderá ser realizado até o dia 04 de julho de 2021.

Manaus, 25 de junho de 2021
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