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ERRATA 
 

OPORTUNIDADE Nº 123/2021 PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Instrutor de Práticas esportivas– Uarini- AM PELO PROGRAMA 

DICARA 
 
Título da vaga: Prestação de serviços instrutor de práticas esportivas 
Setor: Programa de Desenvolvimento Integral da Criança e do Adolescente Ribeirinho da 
Amazônia – DICARA 
Tipo de contrato: Contrato individual, consultoria de pessoa física 
Local e atuação: Área de atuação do projeto DICARA em Uarini 
Período de inscrição: 14 de julho a 28 de julho 
 

Prorrogação 
Período de inscrição: 24 de agosto até 31 de agosto de 2021. 
 
I. Objetivos 

Ministrar cursos/oficinas de capacitação sobre as condutas e regras relacionadas ao esporte 

e lazer para lideranças, jovens, professores, crianças e adolescentes na área de abrangência 

do projeto DICARA em Uarini com fonte de recurso do FUMCAD.  

 
II. Produtos 

Além de ministrar aulas teóricas e práticas, o contratado deverá: 
 

• Ministrar em conformidade com o manual de regras e condutas esportivas direcionado 

a jovens multiplicadores de ações esportivas e crianças/adolescentes nas 

comunidades; 

• Matricular as crianças e adolescentes para atividades de práticas esportivas, nas 

modalidades definidas pelos pólos.  

• Cumprir as agendas de trabalho definidas e pactuadas com as secretarias de esporte 

e educação no município;  

• Elaborar apresentações e relatórios das atividades realizadas, dos desempenhos dos 

participantes e das frequências das aulas ministradas; 

• Apoiar e participar das atividades dos demais colaboradores da Fundação Amazonas 

Sustentável (FAS) quando requisitado; 

• Entregar ao final do contrato os documentos pedagógicos preenchidos e sem rasuras; 

• Participar de Reunião de Capacitação, planejamento e avaliação da atividade do 

programa 
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• Devolver ao final do contrato os instrumentos pedagógicos e as ferramentas de 

facilitação para as aulas entregues pelo DICARA; 

 
  

III. São requisitos mínimos exigidos aos candidatos: 

• Os candidatos deverão ser formados em cursos superior de Educação Física, e possuir 

experiência na coordenação de atividades esportivas e em capoeira com crianças e 

adolescentes: 

• Alta capacidade de organização e sistematização de dados e informações;  

• Comprometido com prazos e metas;  

IV. Formação 

O prestador de serviços deverá comprovar que possui certificados de superior de Educação 

Física 

 
V. Materiais e Infraestrutura 

• Para realização do trabalho, os equipamentos e material de expediente serão 

fornecidos pela Fundação Amazonas Sustentável. 

• O prazo de execução será de 35 dias. 

VI. Deslocamento e alimentação 

Este termo de referência não gera nenhum vínculo empregatício ou obrigações associadas. 
 

VII. Candidatura  

Para candidatura à vaga, o(a) candidato(a) deverá preencher o formulário de inscrição, no 
Hyperlink – Formulário de inscrição.  

O candidato deverá enviar:  

• Currículo; 
• Proposta comercial; 

 
 

Manaus-AM, 13 de setembro de 2021. 

 

 

. 

www.fas-amazonas.org%20
fas@fas-amazonas.org
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf61LQ_WKZjoQHOp3aqVPDzqbOBYb-waUaCsvyFNAtepEM9zw/viewform?usp=sf_link

