
 

 

     
   

   
     

   
   

     

 

 

 

OPORTUNIDADE Nº 148/2022 PARA CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA DE ARTE-EDUCADOR (A) COM 

ÊNFASE EM ARTES CÊNICAS  

 

Iniciativa: Programa de Incentivo à Leitura, Escrita e Oratória (Incenturita) 

Programa: Programa de Educação para a Sustentabilidade (PES) 

Tipo de contrato: Contrato individual, pessoa física ou jurídica 

Vigência do contrato: 06 meses 

Período de inscrição: 16 de julho até 21 de julho de 2020, às 09h00 (Horário de Manaus). 

 

SOBRE A FUNDAÇÃO AMAZÔNIA SUSTENTÁVEL 

Fundada em 2008 e com sede em Manaus/AM, a Fundação Amazônia Sustentável (FAS) é uma 

organização da sociedade civil e sem fins lucrativos que dissemina e implementa conhecimentos sobre 

desenvolvimento sustentável, contribuindo para a conservação da Amazônia. A instituição atua com 

projetos voltados para educação, empreendedorismo, turismo sustentável, inovação, saúde e outras 

áreas prioritárias. Por meio da valorização da floresta em pé e de sua sociobiodiversidade, a FAS 

desenvolve trabalhos que promovem a melhoria da qualidade de vida de comunidades ribeirinhas, 

indígenas e periféricas da Amazônia. 

 

SOBRE O PROJETO DE INCENTIVO À LEITURA, ESCRITA E ORATÓRIA (INCENTURITA) 

 

O Projeto de Incentivo à Leitura, Escrita e Oratória (Incenturita) promove a leitura e contribui, por meio 

de arte e educação, para o domínio da oratória e escrita de mais de 200 alunas e alunos estudantes de 

Núcleos de Conservação e Sustentabilidade da FAS. As atividades acontecem de forma complementar ao 

ensino ofertado na escola. Além de oficinas mensais de diversas linguagens artísticas, tais como Teatro, 

Música, Dança e Artes Visuais, são realizadas nas comunidades, onde são reunidos adolescentes e jovens 

com idade entre 10 e 28, moradores de Unidades de Conservação. 

OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO 

 

Este termo de referência tem como objetivo contratar 1 (um) consultor para elaborar e implementar o 

Incentivo à Leitura, Escrita e Oratória (Incenturita) nas escolas dos Núcleos de Inovação e Educação para 

o Desenvolvimento Sustentável (NIEDS), localizados em comunidades ribeirinhas de Unidades de 

Conservação do Amazonas.   

 

I. PRINCIPAIS REQUISITOS 

 

• Formação superior em artes, demais licenciaturas, áreas afins e/ou formação técnica, com 

experiência comprovada na área temática deste edital; 

• Desejável: Especialização ou Pós-graduação em ênfase em artes cênicas;  

• 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; 

• Proatividade, criatividade, capacidade de lidar com fluxo dinâmicos, comprometimento 

institucional e ação focada em resultados; 

• Disponibilidade para trabalhar na Sede da FAS quando necessário; 

• Experiência/participação em projetos educacionais similares;  

• Capacidade para realizar trabalho em equipe multidisciplinar; 

• Desejável experiência de trabalho em localidades rurais; 

• Proatividade, criatividade, capacidade de lidar com fluxo dinâmicos, comprometimento 

institucional e ação focada em resultados; 

• Indispensável disponibilidade para viagens para o interior do estado do Amazonas.  

 



 

 

     
   

   
     

   
   

     

 

 

 

II.  ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

• Liderança de projetos educacionais institucionais com foco leitura e escrita e educação 

ambiental, por meio da arte educação com ênfase em teatro, mas contendo elementos de dança, 

música e demais expressões/manifestações artísticas; 

• Realização de atividades como oficinas de capacitação para alunos e professores, mostras 

culturais, saraus, festivais, espetáculos de arte, entre outras ações envolvendo comunidade 

escolar em espaços convencionais e não convencionais de ensino; 

• Elaboração de metodologias e abordagens educativas ativas; 

• Elaboração de relatórios técnicos das atividades desenvolvidas; 

• Planejamento e execução técnica e operacional das atividades; 

• Articulação com secretarias de educação e demais parceiros para implementação/manutenção 

de projetos educacionais; 

• Elaboração de 02 (dois) relatórios técnicos parciais e 01 (um) relatório final das atividades 

desenvolvidas nos 06 (seis) núcleos;  

 

III. 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. O(A) contratado(a) será obrigada(o) a manter absoluto sigilo e a não revelar 

ou divulgar a terceiros, tampouco utilizar de modo algum, direta ou indiretamente, em proveito próprio 

ou de outrem, informações confidenciais ou que possam caracterizar segredos de negócios ou 

consubstanciar direito de propriedade intelectual, seja da Fundação ou de seus parceiros. 

 

IV. 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:  

1. Currículo; 

2. Portfólio de produtos desenvolvidos para comprovação técnica;  

3. Proposta comercial, que deve incluir:  

● Dados da Pessoa Física ou Jurídica;  

● Dados bancários; 

● Data da proposta técnica e orçamentária; 

● Metodologia de trabalho; 

● Cronograma de entrega de produtos; 

● Valor para a realização da consultoria; 

● Validade da proposta; 

● Assinatura (pode ser digital). 

 

As propostas deverão ser enviadas até a data de 21 de julho de 2022, às 09h00 (Horário de Manaus). 

 

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 

estão previstas para ocorrerem nos meses de junho a novembro de 2022. Os currículos serão selecionados 

pela Gerência do Programa de Educação para a Sustentabilidade e os(as) candidatos(as) 

selecionados(as) serão entrevistados(as) pela Gerência, pela supervisão do projeto e pela equipe de 

Recursos Humanos.  

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd-KpmXxbPF3bkMVFyYL0Nc5LTqHsULnKy27lOu5nEOQO0anQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd-KpmXxbPF3bkMVFyYL0Nc5LTqHsULnKy27lOu5nEOQO0anQ/viewform?usp=sf_link


 

 

     
   

   
     

   
   

     

 

 

 

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, 06 de junho de 2022 


