
 

 

       

 

 

 

       
   

   
         

OPORTUNIDADE Nº 138/2022 CAPTAÇÃO DE IMAGENS 

 

Área: Gerência de Comunicação 

Tipo de contrato: pessoa jurídica  

Início do contrato: a definir 

Duração do contrato: 07 meses  

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

 

I. OBJETIVO 

 

Contratação de prestador de serviços para acompanhar as atividades da FAS em campo, tanto em Manaus 

como no interior do Amazonas, visando gerar imagens em foto e vídeo. Este termo de referência destina-se ao 

processo de cotação de preços. As contratações ocorreram sob demanda de acordo com as demandas de 

programas e projetos da FAS.  

 

II. INDICAR OS PREÇOS DAS DIÁRIAS DE ACORDO COM OS SERVIÇOS A SEGUIR:  

Tipo de serviço Preço por dia trabalhado 

para gerar imagens 

Captação de imagens em foto  

Captação de imagens em vídeo s/drone  

Captação de imagens em vídeo c/drone  

Captação de imagens em foto e vídeo com um profissional  

Captação de imagens em foto e vídeo com dois profissionais - s/drone  

Captação de imagens em foto e vídeo com dois profissionais - c/drone  

 

III. REQUISITO MÍNIMO EXIGIDO:  

• experiência com captação audiovisual na Amazônia.  

 

IV. CANDIDATURA: 

Para candidatura à vaga, o candidato deve preencher o formulário de inscrição (neste hiperlink), enviando: 

• Portfólio 

• Proposta comercial de acordo com os serviços descritos no item 2. 1 

 

A FAS não arcará com as despesas de deslocamento e alimentação na cidade de Manaus. Para as atividades 

no interior, as despesas de deslocamento, alimentação e hospedagem ficarão a cargo da FAS. 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 

 
1 Modelo de proposta comercial, neste link. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfxnlcyXMRdyaPf0QBcJP1HwrP59bSN1o2JgjAM_YKbtklwvQ/viewform?usp=sf_link
https://drive.google.com/file/d/1ezbPA1kn89wkIvvJ5RtsMehdqXrrohJo/view?usp=sharing

