
 

 

      

 

 

 

      
   

   
         

OPORTUNIDADE Nº 164/2022 PARA CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR DE CORTE DE CABELO NO  

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO PARA O PROGRAMA DICARA. 

ERRATA 

 

Onde-se lê: 

 

1. Objetivo geral  

Ministrar curso de corte de cabelo (masculino e feminino) com carga horária de 240 horas para 

adolescentes ribeirinhos beneficiados pelo Programa DICARA na zona urbana do município de Presidente 

Figueiredo, elaborando relatórios, preenchendo diários de classe e monitorando dados educacionais 

referentes aos adolescentes cadastradas no Programa. 

2. Objetivo específico 

Ministrar curso de 240 horas de corte de cabelo na zona urbana do Município de Presidente Figueiredo; 

Leia-se: 

1. Objetivo geral  

Ministrar curso de corte de cabelo (masculino e feminino) com carga horária de 240 horas para 

adolescentes ribeirinhos beneficiados pelo Programa DICARA na zona Rural do município de Presidente 

Figueiredo, elaborando relatórios, preenchendo diários de classe e monitorando dados educacionais 

referentes aos adolescentes cadastradas no Programa. 

2. Objetivo específico 

Ministrar curso de 240 horas de corte de cabelo na zona Rural do Município de Presidente Figueiredo; 

 

Termo de referência: https://fas-amazonia.org/novosite/wp-content/uploads/2022/06/tdr-164-2022-

dicara.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, 17 de agosto de 2022 
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Assinaturas

Thaís de Souza Soares

Assinou em 17 ago 2022 às 16:30:15

Log

17 ago 2022, 16:21:06 Operador com email rh@fas-amazonas.org na Conta 1eedd189-1947-4328-a8f9-9fe41a00ef3b

criou este documento número a5e10e55-79b6-49f2-ae10-da087394c6d3. Data limite para

assinatura do documento: 16 de setembro de 2022 (16:20). Finalização automática após a última

assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.

17 ago 2022, 16:21:07 Operador com email rh@fas-amazonas.org na Conta 1eedd189-1947-4328-a8f9-9fe41a00ef3b

adicionou à Lista de Assinatura:

thais.soares@fas-amazonia.org, para assinar, com os pontos de autenticação: email (via token);

Nome Completo; endereço de IP.

17 ago 2022, 16:30:15 Thaís de Souza Soares assinou. Pontos de autenticação: email thais.soares@fas-amazonia.org

(via token). IP: 45.231.130.140. Componente de assinatura versão 1.340.0 disponibilizado em

https://app.clicksign.com.

17 ago 2022, 16:30:16 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a

última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número

a5e10e55-79b6-49f2-ae10-da087394c6d3.

Documento assinado com validade jurídica.

Para conferir a validade, acesse https://validador.clicksign.com e utilize a senha gerada pelos signatários ou

envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº a5e10e55-79b6-49f2-ae10-da087394c6d3, com os

efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.
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