OPORTUNIDADE Nº 161/2022 PARA CONTRATAÇÃO DE TÉCNICO EM CONSULTOR PEDAGÓGICO

ERRATA
Onde-se lê:
1.

OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO:

Contratar prestador (a) de serviços com experiência e referências na área de pedagogia para
produção de catálogo de cursos de qualificação. A contratação de pessoa física ou jurídica será por
período determinado de um (01) mês, mediante entregas dos produtos e validação pela equipe técnica
conforme especificações a seguir:
3.1.
ENTREGAS
Produto #1: Elaborar cronograma de entregas;
Produto #2: Elaboração dos planos pedagógicos dos cursos (20 cursos);
Produto #3: Elaboração de um catálogo de cursos de educação em saúde;
1.

CRONOGRAMA E ENTREGA DOS PRODUTOS:
Produto

Descrição
Elaborar cronograma de
entregas
● Elaboração dos planos
pedagógicos dos cursos
(20 cursos)

Remuneração
sugerida

Dias para entrega após
assinatura do contrato

60 %

20 dias

40%

10 dias

●
Produto #1

●
Produto #2

Elaboração de um (01)
catálogo de cursos de
educação em saúde

a. Pagamento em 02 parcelas mediante a entrega dos produtos acordados em contrato.
b. Os pagamentos serão efetuados até no máximo 10 dias após aprovação do produto e
apresentação da nota fiscal.
c. Quaisquer modificações no escopo ou prazo devem ser previamente aprovadas pela Coordenação
responsável por este Termo de Referência, assim como devem passar pelo fluxo de aprovação
com o(a) prestador(a) de serviço.
d. Os equipamentos necessários e a infraestrutura são de propriedade e de responsabilidade do(a)
consultor(a).

Leia-se:
2.

OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO:

Contratar prestador(a) de serviços com experiência e referências na área de pedagogia para
análise dos projetos pedagógicos dos cursos de qualificação elaborados pela equipe da agenda de
educação em saúde. A contratação de pessoa física ou jurídica será por período determinado de 14 dias,
mediante entrega do produto e validação pela equipe técnica conforme especificação a seguir:
3.1.

ENTREGAS

Produto #1: Analisar e corrigir se necessário, 20 projetos pedagógicos dos cursos de qualificação.
3.

CRONOGRAMA E ENTREGA DOS PRODUTOS:

Produto

Descrição

• Analisar e corrigir 20 projetos pedagógicos dos cursos da
Produto
Agenda da Educação em Saúde

Dias para entrega após
assinatura do contrato
14 dias

a. Pagamento em única parcela mediante a entrega dos produtos acordados em contrato.
b. O pagamento será efetuado em até no máximo 5 dias após aprovação do produto e apresentação
da nota fiscal.
c. Quaisquer modificações no escopo ou prazo devem ser previamente aprovadas pela Coordenação
responsável por este Termo de Referência, assim como devem passar pelo fluxo de aprovação
com o(a) prestador(a) de serviço.
d. Os equipamentos necessários e a infraestrutura são de propriedade e de responsabilidade do(a)
consultor(a).
Termo de referência: https://fas-amazonia.org/novosite/wp-content/uploads/2022/07/tdr-161-2022psf-prorrogacao.pdf
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, 29 de julho de 2022

