OPORTUNIDADE Nº 038/2022 PARA EDITORAÇÃO E DIAGRAMAÇÃO
Título da vaga: Contratação de pessoa jurídica para editoração e diagramação de produtos da Fundação
Amazônia Sustentável.
Área: Coordenação de Comunicação
Tipo de contrato: Contratação de agência, pessoa jurídica
Período de inscrição: 25 de janeiro até 31 de janeiro de 2022, às 10h30 (Horário de Manaus).
Duração do contrato: 11 meses, iniciando em 1૦ de março.
I.

Objetivo

Contratação de agência com experiência em design de publicações impressas e digitais para criação de
projetos gráficos e serviços de diagramação para a Fundação Amazônia Sustentável.
II.

Principais atividades e produtos
•
•

III.

São requisitos mínimos exigidos das agências:
•
•

IV.

Elaborar projetos gráficos.
Diagramar relatórios, livros, cartilhas, manuais, cartazes e cards.

Agência de comunicação com articulação mínima de três (03) anos na elaboração de projetos
gráficos.
Equipe mínima de duas (02) pessoas para atuar na modalidade part-time.
Requisitos desejáveis:

Experiência na elaboração de projetos gráficos socioambientais.
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.
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VII.

Candidatura

Para candidatura à prestação de serviço, o(a) candidato(a) deve preencher o formulário de vaga [neste link].
● O(A) candidato(a) deverá enviar via link:
•
Portfólio da agência e currículo resumido dos profissionais que irão atuar no atendimento.
Proposta técnica e orçamentária indicando o valor global por projeto, conforme indicado na tabela a seguir 1:
Produto/projeto

Duração

Diagramação para o projeto “SUS na Floresta”, sendo 1 publicação de até
100 páginas e cards e artes para redes sociais.

2 meses

Diagramação para o projeto “Deixa a Mana Jogar”, sendo 1 resumo
executivo do projeto de até 20 páginas e cards e artes para redes sociais.

3 meses

Diagramação para o projeto “Educação Ribeirinha”, sendo 1 publicação
técnica de até 100 páginas e cards e artes para redes sociais.

10 meses

Diagramação para o projeto “Eleições 2022”, sendo publicação diversas
para campanhas do projeto.

10 meses

Diagramação para o projeto “Solar Lab”, sendo identidade visual do
projeto contendo artes para redes sociais, camiseta, placas e ecobag.

3 meses

Diagramação institucional para a FAS

11 meses

As propostas deverão ser enviadas até a data de 31 de janeiro de 2022, às 10h30 (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, 25 de janeiro de 2022
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Modelo de proposta comercial, neste link.
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