OPORTUNIDADE Nº 039/2022 CONSULTOR DE DESIGN GRÁFICO.
Título da vaga: Consultor de design gráfico.
Departamento: Gerência de comunicação – COM.
Tipo de contrato: PJ
Formato do trabalho: híbrido
Data de início: imediato
Tempo de contratação: 11 meses
Período de inscrição: 27 de janeiro até 14 de fevereiro de 2022, às 10h30 (Horário de Manaus).
I.

Descrição da vaga

Contratação de um profissional de design gráfico para criação de material visual digital e impresso.
II.

Principais atividades e produtos
•
•

III.

São requisitos mínimos exigidos aos candidatos:
•
•
•

IV.

Graduação em design gráfico, publicidade ou áreas correlatas.
Domínio do pacote Adobe (Photoshop, Illustrator, InDesign).
Envolvimento na causa socioambiental.

Requisitos desejáveis
•
•

V.

Criação de peças gráficas para redes sociais (posts, stories etc).
Criação de peças gráficas impressas (publicações, panfletos, placas etc).

Língua inglesa.
Noções de motion graphics e edição de vídeo

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:
• Currículo e comprovação de atividades similares (portfólio).
○ Proposta técnica e orçamentária para a prestação de serviço, incluindo 1:
■ Dados da Pessoa Física ou Jurídica
■ Data da proposta técnica e orçamentária
■ Metodologia de trabalho
■ Cronograma de trabalho
■ Valor para realização da prestação de serviço
As propostas deverão ser enviadas até a data de 14 de fevereiro 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, 27 de janeiro de 2022
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Modelo de proposta comercial, neste link.
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