
 

 

     

 

 

 

     
   

   
         

OPORTUNIDADE Nº 109/2022 - BANCO DE DADOS 

 

Elaboração de sistema com finalidade de banco de dados 

Área: Gerência de Comunicação 

Tipo de contrato: pessoa jurídica 

Período de inscrição:  28 de março a 04 de abril de 2022, as 09h00 (Horário de Manaus). 

Duração do contrato: 30 dias  

 

Objetivo: criar o banco de dados das ações de comunicação da Fundação Amazônia Sustentável permitindo 

acompanhar resultados em tempo real e gerar relatórios para compor a prestação de contas de financiadores. 

Sistema on-line com acesso por meio do site. Acessos com dois logins, um de leitura, outro de atualizações. Os 

dados do banco atual dos anos de 2020, 2021 e 2022 deverão ser exportados de um arquivo em excel. 

Linguagem: javascript e Banco de dados: mysql ou Postgree, podemos replicar para manter um padrão.  

Exemplo de tabela 

 

 

Menu 

Dashboard  

Mostrar nr total de produções por clipping, notícias, redes e campos (imagens) do ano 

Exemplo 



 

 

     

 

 

 

     
   

   
         

 

Mostrar nr total de produções com o ranking por programas do ano 

Exemplo 

 

Mostrar % dos veículos prioritários por mês do total do clipping, comparando com o ano anterior 

Exemplo 

Mês JAN FEV Mar Abr MAI JUN JUL AGO SET 

2021 1,9% 1,9% 1,9% 1,9% 1,9% 1,9% 1,9% 1,9% 1,9% 

2022 1,9% 1,9%        

 

Mostrar R$ da valoração do clipping por mês, comparando com o ano anterior 

Exemplo 

Mês JAN FEV Mar Abr MAI JUN JUL AGO SET 

202

1 

R$550.3

36 

R$550.3

36 

R$550.3

36 

R$550.3

36 

R$550.3

36 

R$550.3

36 

R$550.3

36 

R$550.3

36 

R$550.3

36 

202

2 

         

 

1 – Cadastros [Categorias  | Fonte internas  |  Agendas | Financiadores] 

2 - Clipping 

3 - Notícias 

4 - Redes Sociais 



 

 

     

 

 

 

     
   

   
         

5 - Imagens  

6 - Relatórios [permitir a geração de relatórios .xls selecionando campos específicos] 

 

Categorias 

1 – Notícia | 2 – Redes Sociais | 3 – Clipping | 4 – Imagens 

 

Fontes internas 

Lista dos profissionais/programas FAS 

 

Agendas, Programas e projetos 

[menu selecionar organizado por projeto e preenchimento automático de agenda e programa] 

Opção para cadastro de novos projetos, agendas e programas 

Programa Agenda Projeto 

PSI - Programação de 

Soluções Inovadoras 

Agenda Indígena Canoagem 

Arquearia 

Representatividade  

Cidades Sustentáveis Feira da FAS 

Virada Sustentável 

Resíduos Sólidos 

Políticas Públicas Reposição Hídrica 

Áreas Protegidas 

Bem-estar Animal 

Painel Políticas Públicas 

Serviços Ambientais 

Gênero e Diversidade Gênero e Diversidade 

HUB HUB 

SDSN SDSN 

Pensa – Programa de 

Empreendedorismo e 

Negócios Sustentáveis 

Pensa – Programa de 

Empreendedorismo e Negócios 

Sustentáveis 

Pensa – Programa de 

Empreendedorismo e Negócios 

Sustentáveis 

PES – Programa de 

Educação para a 

Sustentabilidade 

Educação Formal Educação Formal 

Educação Vocacional Educação Vocacional 

Infraestrutura Núcleos 

Solar Comunnity HUB 

PSF – Programa Saúde na 

Floresta 

Telessaúde Telessaúde 

Pesquisa em Saúde Pesquisa em Saúde 

Educação em Saúde Educação em Saúde 

Políticas Públicas Políticas Públicas 

Programa Floresta em Pé Geração de renda [Bioeconomia] Açaí 

Pirarucu 

Guaraná 

Farinha 

Jaraqui e Matrinxã 

Empoderamento Comunitário Empoderamento Comunitário 



 

 

     

 

 

 

     
   

   
         

Infraestrutura Comunitária Infraestrutura Comunitária 

Monitoramento Monitoramento 

SG Virgilio Viana  Virgilio Viana  

Zona Franca de Manaus Zona Franca de Manaus 

Pobreza na Amazônia Pobreza na Amazônia 

Institucional Institucional 

Áreas não finalísticas  Administrativo RH 

 Administrativo Outros 

 Gestão e Planejamento Gestão e Planejamento 

 Logística Logística 

 Captação de recursos Captação de recursos 

 Comunicação Comunicação 

 Relacionamento Institucional Relacionamento Institucional 

 

Cadastro de financiadores por ordem alfabética  

Nome 

Ponto focal de comunicação 

Presença Digital | Site | Redes Sociais 

 

Quando  for CLIPPING 

Data [campo data]  

Veículo [lista clicável] * 

Título [campo texto] 

Projeto [menu clicável] 

Programa [automático a partir da seleção no projeto] 

Abrangência, mídia,   [automático do cadastro dos veículos] 

Agenda [menu clicável] 

URL  [campo texto] 

Financiadores [menu clicável] 

Fonte Interna [lista clicável] 

Tema [menu clicável] 

Tipo de ação [menu clicável] 

Inserções [menu clicável] 

Tipo de notícia [sobre ou citação] 

Relevância do veículo [ vai ser um número? ] 

Veículo prioritário para a FAS  [menu clicável | Sim ou Não] 

Valoração : 



 

 

     

 

 

 

     
   

   
         

Quando for tema positivo + tipo de notícia sobre = 100% da valoração 

Quando for tema positivo + tipo de notícia citação = 25% da valoração 

Quando for tema negativo = 0% da valoração 

 

 

Necessário o CADASTRO DOS VEÍCULOS 

Veículos  

Mídia [REVISTA IMPRENSA, TEVÊ, RÁDIO, JORNAL IMPRESSO, SITE] 

Abrangência [NACIONAL, REGIONAL, INTERNACIONAL] 

Estado [TODOS DO BR] 

País [TODOS OS PAÍSES] 

Valoração [R$] 

 

Quando for NOTÍCIA [ site fas ] 

Data [campo data]  

Título [campo texto] 

Projeto [menu clicável] 

Programa [automático a partir da seleção no projeto] 

Agenda [menu clicável] 

URL  [campo texto] 

Financiadores [menu clicável] 

Fonte Interna [lista clicável] 



 

 

     

 

 

 

     
   

   
         

Acessos [box número] 

 

Quando  for REDE SOCIAL DA FAS 

Data [campo data]  

Rede social [menu clicável] * 

● Quando for instagram aparecer submenu com: post, carrossel, IG, vídeo, reels, story 

Título [campo texto] 

Projeto [menu clicável] 

Programa [automático a partir da seleção no projeto] 

Agenda [menu clicável] 

URL  [campo texto] 

Financiadores [menu clicável] 

Fonte Interna [lista clicável] 

Alcance [box número] 

Engajamento [box número] 

 

Quando for IMAGENS 

Data de início do campo [campo data]  

Data fim do campo  

Título [campo texto] 

Descrição do campo 

Projeto [menu clicável] 

Programa [automático a partir da seleção no projeto] 

Agenda [menu clicável] 

URL  [campo texto] 

Financiadores [menu clicável] 

Fonte Interna [lista clicável] 

 



 

 

     

 

 

 

     
   

   
         

 

Lista clicável 

 

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. 

 

 

 Menu 
clicável

 Andes 

 Petrobras 

 

 

  

  

  

 



 

 

     

 

 

 

     
   

   
         

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. 

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:   

o Currículo;  

o Proposta técnica e orçamentária para a prestação de serviço, incluindo1: 

▪ Data da proposta técnica e orçamentária 

▪ Metodologia de trabalho 

▪ Cronograma de trabalho 

▪ 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 04 de abril de 2022, 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, 27 de março de 2022 

 
1 Modelo de proposta comercial, neste link. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScVntkmyRrL6HHTDAsWFAgo_xEKrJw9yAlzB6NFNzqIxZHkMA/viewform?usp=sf_link
https://drive.google.com/file/d/1ezbPA1kn89wkIvvJ5RtsMehdqXrrohJo/view?usp=sharing

