
 

 

      

 

 

 

      
   

   
         

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

 

Departamento: Programa Saúde na Floresta (PSF) 

Tipo de contrato: Contrato individual, consultoria de pessoa física ou pessoa jurídica. 

Período de inscrição: 13 de julho até 21 de julho de 2022, às 09h00 (Horário de Manaus). 

 

1. CONTEXTUALIZAÇÃO:  

 

Programa Saúde na Floresta 

A FAS é uma organização da sociedade civil, que atua na Amazônia, sem fins lucrativos, sem 

vínculos político-partidários, de utilidade pública e beneficente de assistência social. 

Reúne credenciais como instituição que promove o desenvolvimento regional por meio de ações 

de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Criada em 8 de fevereiro de 2008, por meio de uma parceria 

entre o Banco Bradesco e o Governo do Estado do Amazonas, a FAZ passou a contar com o apoio de 

diversos parceiros, entre elas a Coca-Cola Brasil, o Fundo Amazônia, a Samsung, a Petrobras (a partir de 

2018) e as Lojas Americanas. 

Recentemente, durante a pandemia do coronavírus no nosso estado, a FAS liderou a articulação da 

Aliança dos Povos Indígenas e Populações Tradicionais contra a Covid 19 no estado do Amazonas É um 

amplo ecossistema formado por vários parceiros e apoios estratégicos, que hoje conta com 98 instituições 

parceiras. Nesse sentido, a parceria com o Todos pela Saúde visa executar projetos de capacitação de 

profissionais de saúde que atuam no interior, a implantação de Telessaúde em dezenas de aldeias e de 

comunidades ribeirinhas, atividades de estruturação do transporte de urgência e de emergência nas 

comunidades e a proposta do SUS na Floresta, com a finalidade de aperfeiçoar o sistema de atendimento 

dos povos indígenas e populações tradicionais. 

 

2. 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:  

 

2.1. 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; 

 

A realização das atividades implica (i) a disponibilidade do consultor(a) para reunir semanalmente 

com a equipe de trabalho para repasse de status; (ii) disponibilizar versão preliminar de cada entrega 

para aprovação e (iii) disponibilizar versão final após aprovação. 

 

3. CRONOGRAMA E ENTREGA DOS PRODUTOS:  

 

Produto Descrição 
Remuneração 

sugerida 

Dias para entrega após 

assinatura do contrato 

Produto #1 

● Elaborar cronograma de 

entregas 

● Elaboração dos planos 

pedagógicos dos cursos 

(20 cursos) 

60 % 20 dias 



 

 

      

 

 

 

      
   

   
         

Produto #2 

● Elaboração de um (01) 

catálogo de cursos de 

educação em saúde 

 

40% 10 dias 

 

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). 

 

 

4. OS PRINCIPAIS REQUISITOS A SEREM AVALIADOS SÃO: 

 

Perfil do/a profissional 

Profissional graduado (a) na área de pedagogia com experiência em elaboração, organização e 

assessoria na produção de catálogo de cursos de qualificação. Serão considerados currículos de outras 

áreas de formação, desde que atendam plenamente às competências e qualificações requeridas e que 

demonstrarem experiência ou referência nas mesmas. 

 

Competências e qualificações 

• Experiência de pelo menos 01 ano, em cursos de qualificação na modalidade FIC, capacitação, 

treinamento e atualização; 

• Experiência pedagógica em cursos de qualificação na área da saúde;  

• Conhecimento em ferramentas MS Office e plataformas colaborativas online (planilhas, 

apresentações, documentos, gestão de arquivos, conferências online, entre outros); 

• Habilidade na estruturação de apresentações de dados; 

• Postura proativa, interesse em desafios e na solução de problemas complexos; 

• Desenvoltura para trabalhar em equipe multidisciplinar e com diferentes atores; 

• Experiência na área da educação com projetos implementados na Amazônia. 

 

5. ESTRUTURA DE TRABALHO: 

 

Regime de trabalho: Pessoa Física ou Pessoa Jurídica; 

 

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. ENVIO DE PROPOSTAS 

 

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 

▪ Cronograma 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 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.  

 

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, 13 de julho de 2022 

 

 
1 Modelo de proposta comercial, neste link. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_rdvZQD-ntHenkCAOoDEWoNFC5B5s4FSN5SMeRwusj-6KUQ/viewform?usp=sf_link
https://drive.google.com/file/d/1ezbPA1kn89wkIvvJ5RtsMehdqXrrohJo/view?usp=sharing

