OPORTUNIDADE Nº 111/2022 CONSULTORIA DE COMUNICAÇÃO
Área: Gerência de Comunicação
Tipo de contrato: contrato MEI|
Formato: híbrido
Período de inscrição: 07 a 14 de março de 2022
Duração do contrato: 07 meses
Início do contrato: 02 de maio
I.

OBJETIVO

Contratação de consultor (a) para dar suporte na implementação de planos de comunicação.
II.

PRINCIPAIS ATIVIDADES E PRODUTOS
•

Liderar as ações relacionadas com a implementação do Plano de Comunicação Estratégica do Hub de
Bioeconomia Amazônica e do projeto Eleições 2022;
Produzir materiais de comunicação e disseminação dos produtos;
Criar conteúdo para projetos especiais.
Desenvolver metodologia de divulgação dos eventos da agenda com apoio da área de Eventos da FAS;
Planejar, produzir e executar ações de comunicação online e off-line para a estratégia de
comunicação dos projetos desenvolvidos;
Apoiar a estratégia de relacionamento com a imprensa em articulação com as agências da FAS;
Monitorar os avanços da estratégia de comunicação.

•
•
•
•
•
•
III.

SÃO REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS:
•
•
•

IV.

Domínio da língua portuguesa, iniciativa, objetividade e identificação com a missão da FAS.
Inglês avançado.
Experiência com planejamento de comunicação e conteúdo.
CANDIDATURA

Para se candidatar à prestação de serviço, o(a) candidato(a) deve preencher o formulário de oportunidade
(neste hiperlink).
•

O (A) candidato (a) deverá enviar via link de inscrição:
o Currículo;
o Proposta comercial, que deve incluir: i
▪ Dados da Pessoa Física;
▪ Dados bancários;
▪ Data da proposta técnica e orçamentária;
▪ Valor para a realização da consultoria;
▪ Validade da proposta;
▪ Assinatura (pode ser digital).

• As propostas deverão ser enviadas até a data de 14 de abril de 2022;
O retorno será dado a todos os candidatos cujas propostas foram recebidas para o processo seletivo e o início
previsto da consultoria será imediato ao candidato que foi o selecionado, sendo que as atividades estarão
previstas para ocorrerem no mês de maio de 2022.
Manaus, 07 de abril de 2022
iModelo

de proposta comercial, neste link.

