
 

 

      

 

 

 

      
   

   
         

OPORTUNIDADE Nº 137/2022 CONSULTORIA DE COMUNICAÇÃO 

 

Área: Gerência de Comunicação 

Tipo de contrato: pessoa jurídica | Formato: híbrido 

Duração do contrato: 10 meses  

Início do contrato: 02 de junho 

Período de inscrição:  19 de maio até 31 de maio de 2022, às 09h00 (Horário de Manaus). 

1. OBJETIVO 

 

Contratação de consultor (a) para dar suporte na implementação do plano de comunicação do projeto 

“Destravando e Alavancando o Desenvolvimento de Baixas Emissões (Janela B)”. 

 

2. PRINCIPAIS ATIVIDADES E PRODUTOS 

• Elaborar o Plano de Comunicação de projeto;   

• Implementar a estratégia de comunicação;   

• Planejar, produzir e executar ações de comunicação digital;  

• Apoiar a estratégia de relacionamento com a imprensa em articulação com agências;   

• Liderar a estratégia visando criação de Grupo de Trabalho de Comunicação considerando articulação 

com Secretarias de Estado do Meio Ambientes dos nove estados da Amazônia brasileira e mais oito 

organizações.  

• Monitorar os avanços da estratégia de comunicação. 

 

3. SÃO REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS:  

• Profissional formado da área de comunicação; 

• Domínio da língua portuguesa, iniciativa, objetividade e identificação com a missão da Fundação 

Amazônia Sustentável.  

• Experiência com planejamento de comunicação e produção de conteúdo.  

 

4. CANDIDATURA 

Para candidatura à vaga, o candidato deve preencher o formulário de inscrição (neste hiperlink-Formulário da 

vaga), enviando:  

• Currículo. 

• Proposta comercial, indicando valor mensal. 

 

O retorno será dado para todas as propostas recebidas durante o período de inscrições.   

 

A FAS está empenhada em alcançar a diversidade no local de trabalho em termos de gênero, nacionalidade e 

cultura. Profissionais de grupos minoritários, 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, 19 de maio de 2022 

https://docs.google.com/presentation/d/13_QlmRbQ4GwDcrNC01I7TjgY-a98uD0zMMtJzjLVOtg/edithttps:/docs.google.com/presentation/d/13_QlmRbQ4GwDcrNC01I7TjgY-a98uD0zMMtJzjLVOtg/edit
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdkpITQzXCP26UL611Q6aMnN0YDqFuUm-BD7rC_nHxYoi5ecg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdkpITQzXCP26UL611Q6aMnN0YDqFuUm-BD7rC_nHxYoi5ecg/viewform?usp=sf_link

