OPORTUNIDADE Nº 153/2022 PARA CONTRATAÇÃO DE TECNICO PARA CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE
PROFESSORES PROGRAMA DICARA EM FONTE BOA
Projeto: Fonte Boa
Departamento: Programa Educação Para Sustentabilidade-PES
Programa: Programa Integral da Criança e Adolescente Ribeirinha da Amazônia - DICARA
Tipo de contrato: Pessoa Física
Duração: 30 dias
Período de inscrição: 15 de junho até 23 de junho de 2022, às 09h00 (Horário de Manaus).
1.

CONTEXTO

O Programa Integral da Criança e Adolescente Ribeirinha da Amazônia-DICARA, trabalha com
crianças de 0 a 17 anos, em comunidades ribeirinhas. Este projeto encontra-se na última fase do seu
desenvolvimento, e têm como objetivo levar desenvolvimento social e ambiental através de cursos livres
e oficinas.
2.

OBJETIVO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Objetivo geral
Realizar capacitação de pedagógica para professores municipais e atuantes nas comunidades
de abrangência do projeto DICARA em Fonte Boa.

Objetivos específicos
•
•
•
•
•
•
3.

HABILIDADES E EXPERIÊNCIA NECESSÁRIA
•
•
•
•
•
•
•
•

4.

Fortalecer a atuação dos professores com base na metodologia de valorização do contexto
local no ensino-aprendizagem;
Confecção de materiais de apoio (banner, folders, apostila e slides);
Elaboração de relatório de atividade;
Preenchimento de listas de frequência e registro das atividades referente as atividades
realizadas;
Apoiar as atividades dos demais colaboradores da Fundação Amazonas Sustentável (FAS)
quando requisitado;
Elaborar e Implementar temáticas transversais para disseminação dos direitos da criança e do
adolescente nas escolas.

Licenciatura plena em Pedagogia ou áreas afins;
Desejável: Especialização ou Pós-graduação em Projetos educacionais;
Formação e habilitação para exercer atividades pedagógicas;
Disponibilidade para viagens a campo de longa duração (indispensável);
Pontualidade e assiduidade quanto ao cronograma de ações e entregas de produtos;
Facilidade de comunicação oral, boa capacidade de redação e síntese;
Capacidade para realizar trabalho em equipe multidisciplinar;
Proatividade, criatividade, capacidade de lidar com fluxo dinâmicos, comprometimento
institucional e ação focada em resultados

ENTREGAS ESPERADAS E CRONOGRAMA DE PAGAMENTO

Os custos de deslocamento e alimentação é por conta da Instituição. O prazo para execução do
serviço é 30 dias.
5.

MATERIAIS E INFRAESTRUTURA

Para realização do trabalho, os equipamentos e material de expediente serão fornecidos pela
Fundação Amazonas Sustentável e serão realizados na estrutura da sede. O prazo para execução do
serviço é 30 dias
6.

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.
7.

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.
8.

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:
▪ Dados da Pessoa Física ou Jurídica
▪ Data da proposta técnica e orçamentária
▪ Metodologia 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 23 de junho 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, 15 de junho de 2022

1

Modelo de proposta comercial, neste link.

FORMULÁRIO DE OPORTUNIDADE
Dados do(a) solicitante:
Responsável pela seleção na
FAS:
Agenda:
Superior imediato:

DICARA
Bruna Lima

Programa/Projeto:
Data de solicitação:
Modelos de TDR:
Termo de referência de vaga.

CLT

ESTÁGIO

PJ/PF

Informações institucionais:
Modalidade da contratação:
PF / PJ – CLT - Estágio

PF

Cargo:
Se CLT

Superior Imediato:
Nome do programa:
Nome da (agenda):
Fonte de recursos:

Programa integral da criança e adolescente ribeirinha da AmazôniaDICARA
DICARA
FUMCAD

Quantidade de vagas:

1

Regime de trabalho:
Híbrido, Remoto, Presencial.
Acesso ao SGI:
(Sim ou não)
Observações:
(Informações Livre)
Informações contratuais:
Quantidade de CVs recebidos:

Candidatos entrevistados na 1ª
fase:
Candidatos entrevistados na 2ª
fase:

não

Base de
remuneração:
Salário base
CBO
(informação do
RH):
Horário de
trabalho:
Notebook:
(Sim ou não)

Comercial
sim

Link do TDR:
Link do Tdr publicado no site
Link da planilha de triagem:
Link do quadro comparativo:
Modelo - Link
Candidato aprovado:
Item incluso na etapa final.
Valor da proposta comercial:
Valor de corte (Mínimo e
máximo)
Se CLT, valor do salário
Vigência:
Tempo de contrato

30 dias

Data de início do contrato:
Formato de pagamento:
Se PJ, Ex: 4 parcelas de valor x.
Condicionalidade do
pagamento:
Se PJ, Ex: Pagamento após
entrega x

Enviar relatório mensal das atividades desempenhadas, fotos e lista de
presença.

Alimentação:
Se PJ, Sim - Não

sim

Diárias
Se PJ, Sim - Não

Não

Deslocamento
Se PJ, Sim - Não

sim

Observações:
Descreva eventuais detalhes do
processo ou contratação:

Candidatas (os)

Proposta

Pontos
Positivos

Pontos para
melhoria

Notas gerais

Status
(Aprovado –
Reprovado)

SUPERINTENDENTE RESPONSAVEL:
Nome:
GERENTE RESPONSAVEL PELA VAGA:
Nome:
RESPONSAVEL PELA SELEÇÃO:
Nome:

