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OPORTUNIDADE Nº 193/2021 CONSULTOR DE COMUNICAÇÃO COM FOCO EM REDES SOCIAIS 

Título da vaga: Consultor de Comunicação - redes sociais 
Departamento: Coordenação de Comunicação - COM  
Tipo de contrato: PJ 
Formato do trabalho: híbrido  
Período de inscrição: 26 de novembro até 23 de janeiro de 2022, às 09h00 (horário de Manaus). Data de 
início: imediato  
Tempo de contratação: 1 ano 

I. Descrição da vaga

Contratação de um profissional formado em comunicação social com experiência mínima de dois anos 
em gestão de redes sociais e produção de conteúdos e excelente domínio da língua portuguesa.  

II. Principais atividades e produtos

● Realizar o planejamento das redes sociais.
● Produzir e divulgar conteúdo.
● Reforçar a identidade da marca FAS nas redes sociais.
● Promover o engajamento e interação com o público.
● Gerenciar crises de imagem.
● Criar e desenvolver anúncios.
● Realizar o SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor).
● Analisa as métricas para otimizar o investimento de tempo e dinheiro
● Trabalhar em conjunto com outros profissionais de comunicação e produtores de conteúdo para

ajudar a promover conteúdo que eduque e entretenha a audiência.
● Explorar novas formas de engajar e novas redes sociais para comunicar a persona da marca.
● Gerar relatórios e métricas dos resultados alcançados.
● Produzir conteúdo de foto e vídeo.
● Editar conteúdos em foto e vídeo.

III. São requisitos mínimos exigidos aos candidatos:

● Profissional graduado da área de comunicação (obrigatório).
● Experiência de 2 (dois) anos em produção de conteúdo, excelente redação e domínio da língua

portuguesa.
● Ter uma presença pessoal ativa e interessante nas redes sociais, com entendimento de cada rede

e suas melhores práticas.
● Ser um (a) excelente comunicador e criativo, com habilidade de usar intuição baseada em dados

e análise de resultados.
● Domínio de ferramentas para redes sociais e atenção constante às discussões ocorrendo nesses

canais.
● Envolvimento na causa socioambiental.
● Pacote Adobe

IV. Requisito desejável

● Língua inglesa
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V. Propriedade intelectual

Todos os documentos produzidos pelo(a) prestador(a) de serviço, fruto deste Termo de Referência, 
inclusive originais e arquivos em meio digital, deverão ser entregues antes da data de término do contrato 
e pertencerão ao Contratante. Poderão ser utilizados pelo prestador(a) de serviço para outros fins após 
autorização do Contratante. 

VI. Condições gerais

O(A) prestador(a) de serviço 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(a) prestador(a) de serviço, 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) prestador(a) de serviço ceder quaisquer 
informações e/ou documentos objetos deste Contrato, sem prévia autorização do Contratante. O(A) 
prestador(a) de serviço deverá executar as atividades constantes neste Termo de Referência, de acordo 
com os mais elevados padrões de competência e integridade profissional e ética. 

VII. Candidatura

Para candidatura à oportunidade, o(a) candidato(a) deve preencher o formulário de vaga [neste link]. 
• O(A) candidato(a) deverá enviar via link:

• Currículo;
• Envio de dois textos autorais.
• Proposta técnica e orçamentária para a prestação de serviço, incluindo1:

o Dados da Pessoa Física ou Jurídica
o Data da proposta técnica e orçamentária
o Metodologia de trabalho
o Cronograma de trabalho
o Valor para realização da prestação de serviço

• Portfólio. Caso a prestação de serviço seja via PJ, enviar os currículos das pessoas que irão
realizar a prestação.

As propostas deverão ser enviadas até a data de 23 de janeiro de 2022, às 09h00 (Horário de Manaus). 
o 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, 26 de novembro de 2021 

1 Modelo de proposta comercial, neste link. 
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