OPORTUNIDADE Nº 183/2021 PARA CONSULTORIA DE COMUNICAÇÃO - IMPRENSA
Título da vaga: Contratação de microempreendedor individual (MEI) para consultoria de comunicação,
com foco em relacionamento com a imprensa.
Departamento: Coordenação de Comunicação - COM
Tipo de contrato: Microempreendedor individual
Período de inscrição: 04 de novembro até 11 de novembro de 2021, às 09h00 (Horário de Manaus)
Data de início: novembro/2021
Tempo de contratação: 12 meses
Regime: híbrido (presencial e remoto), em Manaus (AM)
I.

Objetivo

A Fundação Amazônia Sustentável - FAS vem por meio do presente, divulgar a oportunidade de
contratação de 01 (um) prestador de serviço para dar suporte nas ações de relacionamento com a
imprensa da FAS.
II.

Principais atividades e produtos
•
•
•
•
•
•

III.

Produção de conteúdo especiais para diferentes mídias.
Elaboração e revisão de releases.
Dar suporte na elaboração de publicações, intermediando o trabalho de fornecedores.
Revisar conteúdo para diferentes mídias.
Acompanhar atividades de campo deslocando-se para diferentes pontos do Estado.
Gerar relatórios e métricas dos resultados alcançados.
São requisitos mínimos exigidos aos candidatos:

•
•

IV.

Profissional da área de comunicação, com habilitação em jornalismo.
Experiência de pelo menos um ano em produção de conteúdo, excelente redação e domínio da
língua portuguesa.
Candidatura

Para candidatura à oportunidade, o(a) candidato(a) deve preencher o formulário de vaga [neste link].
•

O (A) contratado (a) deverá enviar:
o Currículo e comprovação de atividades similares (portfólio);
o Proposta comercial (valor desejado);

As propostas deverão ser enviadas até a data de 11 de novembro de 2021, às 09h00 (Horário de Manaus)
•
O retorno será dado a todos os candidatos cujas propostas foram recebidas para o processo
seletivo.
A FAS está empenhada em alcançar a diversidade no local de trabalho em termos de gênero, nacionalidade
e cultura. Profissionais de grupos minoritários, grupos indígenas e pessoas com deficiência são igualmente
encorajadas a se candidatar. Aplicamos um processo de seleção justo e transparente que considera as
competências/ habilidades dos candidatos e das candidatas. Todas as candidaturas serão tratadas com
estrita confidencialidade.
Manaus, 04 de novembro de 2021
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