
 

 

     

 

 

 

     
   

   
     

   
   

OPORTUNIDADE Nº 108/2021 PARA A CONTRATAÇÃO DE CLÍNICO GERAL PARA TELEATENDIMENTO 

 

Departamento: Programa Saúde na Floresta - PSF. 

Tipo de contrato: Contrato individual, consultoria de pessoa física ou pessoa jurídica. 

Data de início: Imediato e em condições de teletrabalho, com possibilidade de eventuais atividades 

presenciais na Sede da FAS. 

Período de inscrição: de 08 fevereiro até 17 de fevereiro de 2022, às 15h30 (Horário de Manaus). 

 

1. CONTEXTUALIZAÇÃO 

A FAS é uma organização da sociedade civil, que atua na Amazônia, sem fins lucrativos, sem vínculos 

político-partidários, de utilidade pública e beneficente de assistência social. Reúne credenciais como instituição 

que promove o desenvolvimento regional por meio de ações de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Criada 

em 8 de fevereiro de 2008, por meio de uma parceria entre o Banco Bradesco e o Governo do Estado do 

Amazonas, a FAS passou a contar com o apoio de diversos parceiros, entre elas a Coca-Cola Brasil, o Fundo 

Amazônia, a Samsung, a Petrobras (a partir de 2018), e as Lojas Americanas. É um amplo ecossistema formado 

por vários parceiros e apoios estratégicos. 

A JBS é uma das instituições parceiras da FAS, oportunizando o desenvolvimento das ações do Programa 

Saúde na Floresta em Unidades de Conservação Federais, Estaduais e Municipais. Entre as iniciativas deste 

programa está o Telessaúde envolvendo universidades parceiras como: Universidade Estadual do Amazonas, 

Fundação Universidade Aberta da Terceira Idade e Universidade Nilton Lins. 

 

SOBRE O PROJETO 

 

2. OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO 

 Realizar teleatendimento médico, web palestra (como estratégia de educação e promoção em saúde) 

ofertar conhecimento técnico sobre temas em saúde voltados para temáticas que o profissional médico 

generalista consiga contribuir de forma geral tanto para a Instituição FAS, como dentro do Programa Saúde na 

Floresta, componente Telessaúde, elaboração de Nota técnica em temas que o médico tenha como ofertar 

colaboração.   

 

3. ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE: 

Teleatendimento médica, assessoramento técnico quando solicitado a colaborar enquanto médico em temas de 

relevância que são tratados pela FAS.  

 

4. PRINCIPAIS ENTREGAS 

Relatório técnico, contendo as atividades desenvolvidas no mês, contendo os teleatendimentos e as tele-

orientações realizadas. (modelo a ser disponibilizado pela Instituição)   

 

5. ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

Local de trabalho: Teletrabalho;  

Regime de contratação: Pessoa Física ou Pessoa Jurídica; 

Vigência do contrato: Início imediato, durando até 29/04/2022 (podendo ser prorrogado) 

Carga-horária: 20 horas semanais / 80 horas mensais, sendo de segunda a sexta 8hs as 12hs  

Vigência do contrato: Início imediato, durando até 29/04/2022 (podendo ser prorrogado) 

Equipamento: O candidato utilizará o seu próprio notebook, internet e celular. 

 

6. REQUISITOS MÍNIMOS: 

 

Perfil do/a profissional:  

• Formado(a) em medicina, (generalista);  

• Residir no estado do Amazonas, preferencialmente em Manaus; 

• Registro ativo no Conselho Regional de Medicina; 

• Disponibilidade em trabalhar remotamente; 



 

 

     

 

 

 

     
   

   
     

   
   

 

Experiência e qualificações:  

• Experiência em comunidades ribeirinhas ou indígenas – Diferencial; 

• Ter experiência mínima de 2(dois) anos em saúde pública ou privada; 

• Ter experiência em telessaúde e/ou em gestão de projetos de saúde pode ser um diferencial; 

• Experiência em atendimentos de saúde básica e Covid-19; 

• Conhecimento em saúde ribeirinha e indígenas. – Diferencial. 

• Conhecimento no pacote Office; 

 

 

8. ENVIO DE PROPOSTAS 

 

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

● O (A) contratado (a) deverá enviar:  

○ Currículo; 

○ Proposta técnica e orçamentária para a prestação de serviço (modelo neste link), incluindo1: 

■ Dados da Pessoa Física ou Jurídica  

■ Data da proposta técnica e orçamentária  

■ Objetivo da consultoria  

■ Orçamento detalhado dos serviços 

 

As propostas deverão ser enviadas até a data de 17 de fevereiro de 2022, às 15h30 (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 - AM, 28 de janeiro de 2022 

 
1 Modelo de proposta comercial, neste link.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScyKzaYz12yVuJIaQFNTDBVtIDuw0DIEGJb470YmTV42H-Hlw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScyKzaYz12yVuJIaQFNTDBVtIDuw0DIEGJb470YmTV42H-Hlw/viewform?usp=sf_link
https://drive.google.com/file/d/1ezbPA1kn89wkIvvJ5RtsMehdqXrrohJo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ezbPA1kn89wkIvvJ5RtsMehdqXrrohJo/view?usp=sharing

