
 

 

      
   

   
     

   
   

      

 

 

 

OPORTUNIDADE Nº 185/2022 PARA CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA JURÍDICA 

 

Departamento: Jurídico 

Programa: Administrativo Financeiro 

Tipo de contrato: Prestação de Serviços 

Duração: 12 meses  

Regime: Híbrido  

Período de inscrição: 20 de julho até 01 de agosto de 2022, às 09h00 (Horário de Manaus). 

 

1. OBJETIVO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 

Objetivo geral 

Este termo de referência tem como objetivo realizar a contratação de pessoa jurídica na forma de sociedade 

de advogados para assessoria e consultoria jurídica consultiva e contenciosa nas seguintes áreas do direito: 

Civil, Empresarial, Administrativo, Trabalhista, Tributário, Terceiro Setor e Ambiental. 

2. RESPONSABILIDADES E ATIVIDADES DA CONSULTORIA 

• Elaborar e analisar contratos, termos aditivos, distratos, convênios, termos de colaboração, fomento, 

acordos de parceria, memorandos, entre outros; 

• Elaborar atas das reuniões dos conselhos;  

• Revisar estatuto, regimento interno e demais normas internas; 

• Apoiar na implementação do compliance da instituição;  

• Elaborar pareceres e consultas verbais ou escritas, presenciais ou à distância; 

• Formular interpelações, protestos e notificações extrajudiciais; 

• Prestar consultoria ao departamento pessoal e de recursos humanos em questões trabalhistas;  

• Elaborar acordos e pedido de homologações trabalhistas em geral;  

• Elaborar a prestação de contas anual ao MPE/AM;  

•  Atuar em processos licitatórios e de chamadas públicas e privadas; 

• Atuar em processos judiciais e administrativos: 

o realizar agendamentos de prazos no sistema;  

o analisar processos; 

o elaborar relatórios e cumprir os prazos;  

o confeccionar peças processuais, defesas e recursos; 

o efetuar contagem de prazos processuais. 

Dedicação de 40 horas semanais.  

3. HABILIDADES E EXPERIÊNCIA NECESSÁRIA 

• OAB/AM ativa; 

• Pacote office; 

• Conhecimento de utilização nos sistemas judiciais (E-SAJ, PROJUDI e PJE); 

• Experiência de atuação em processos nas áreas Cível, Administrativo, Trabalhista e Tributário; 

• Pós-graduação nas áreas de atuação; 

• Inglês fluente - diferencial. 

 

4. MATERIAIS E INFRAESTRUTURA 

• Material e infraestrutura por conta do contratado. 

 

5. 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. 

6. 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. 

7. 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 

▪ 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 01 de agosto 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, 20 de julho de 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
1 Modelo de proposta comercial, neste link. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeEVhez1HGNIA7KFjBsx2tHmhGCs-XaV4vIs9z93IC1t6j1cw/viewform?usp=sf_link
https://drive.google.com/file/d/1ezbPA1kn89wkIvvJ5RtsMehdqXrrohJo/view?usp=sharing

