
OPORTUNIDADE Nº 174/2021 PARA CONSULTORIA DE
COMUNICAÇÃO COM FOCO EM PUBLICAÇÕES

Título da vaga: Contratação de microempreendedor individual (MEI) para comunicação com foco em
publicações
Departamento: Coordenação de Comunicação - COM
Tipo de contrato: Microempreendedor individual
Local: 100% remoto ou regime híbrido, caso o profissional esteja em Manaus
Período de inscrição: 14 a 25 de outubro de 2021
Data de início: novembro/2021
Tempo de contratação: 12 meses

I. Objetivo

Contratação de um consultor de comunicação para redigir, editar e revisar as publicações técnicas,
científicas e institucionais da FAS.

II. Principais atividades e produtos

● Redigir, editar e revisar conteúdos para diferentes mídias e formatos;
● Produzir e/ou acompanhar projetos editoriais para diferentes formatos de publicações;
● Acompanhar e propor melhorias em projetos gráficos, dialogando com fornecedores;
● Assegurar a execução do planejamento das publicações, articulando com as diferentes áreas da

FAS;
● Apoiar o planejamento de divulgação das publicações;
● Gerar relatórios e métricas periódicas referentes aos resultados alcançados.

III. Requisitos exigidos

● Profissional formado na área de comunicação;
● Experiência mínima de 3 (três) anos em produção de conteúdo;
● Excelente redação e total domínio da língua portuguesa;
● Experiência em redação, edição e revisão de conteúdos socioambientais, preferencialmente na

Amazônia.

IV. Diferenciais

● Inglês avançado ou fluente | Espanhol avançado ou fluente;
● Conhecimento em design gráfico e softwares de edição de imagem, de preferência, pacote Adobe:

InDesign, Illustrator e Photoshop.

V. Candidatura

Para candidatar-se à vaga, preencha o formulário (neste hiperlink-Formulário da vaga) e envie os
seguintes documentos:

● Currículo e portfólio
● Proposta comercial

O prazo final para envio da candidatura é 24 de outubro de 2021.

O retorno será dado a todas as consultorias cujas propostas forem recebidas para o processo seletivo.

Manaus, 13 de outubro de 2021.
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