
 

 

     
         

   
  

     

 

 

 

OPORTUNIDADE Nº 194/2022 PARA CONTRATAÇÃO DE UM (A) PRESTADOR (A) DE SERVIÇOS EM 

MONITORAMENTO SOCIOAMBIENTAL NA RDS DO RIO AMAPÁ. 

Projeto: Projeto Solar Community Hub - Eixo Monitoramento Socioambiental. 

Programa: Programa Floresta em Pé. 

Tipo de contrato: Pessoa Física. 

Local de atuação: RDS do Rio Amapá, comunidades: Água Azul, Urucury, Vista Alegre, Kamaywá (RDS do Rio 

Amapá), Democria, Jatuarana e Pandegal. 

Vigência do contrato: 20 meses. 

Período de inscrição: 29 de agosto até 31 de agosto de 2022, às 09h00 (Horário de Manaus).  

1. 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. 

 

2. OBJETIVO DA RESTAÇÃO DE SERVIÇO 

Este termo de referência tem como objetivo contratar 4 (quatro) prestador (a) de serviços para atuar nas 

atividades de monitoramento socioambiental na RDS do Rio Amapá, comunidades: Água Azul, Urucury, Vista 

Alegre, Kamaywá (RDS do Rio Amapá), Democria, Jatuarana e Pandegal. 

3. RESPONSABILIDADES E ATIVIDADES DA CONSULTORIA 

• Realizar visitas nas comunidades localizadas na Reserva de Desenvolvimento Sustentável - RDS do 

Rio Amapá para qualificação dos focos de calor; 

• Realizar visitas nas comunidades localizadas na Reserva de Desenvolvimento Sustentável - RDS do 

Rio Amapá para qualificação dos focos de calor; 

• Realizar visitas domiciliares nas comunidades da UC para aplicação de formulários sobre o uso da 

madeira para o autoabastecimento e de interesse e implantação de roçado e levantamento de 

produção da agricultura familiar, extrativismo florestal e mineral; 

• Realizar em comunidades de outras unidades de conservação para aplicação de formulários sobre o 

uso da madeira para o autoabastecimento e de interesse e implantação de roçado e levantamento 

de produção da agricultura familiar, extrativismo florestal e mineral, quando solicitado visando não 

somente o levantamento de dados, como também a troca de experiências e aprimoramento de 

conhecimento; 

• Ministrar palestras socioeducativas nas reuniões comunitárias; 

• Elaborar relatórios sistematizados com os dados familiares coletados; 

• Apoiar a equipe técnica da FAS nas atividades do projeto Solar Lab; 

• Participar de ações e atividades com parceiros da FAS, sempre que necessário; 

• Tabular os dados levantados em planilha de Excel ou Word conforme demanda; 

• Elaborar mensalmente um relatório das atividades realizadas. 

4. HABILIDADES E EXPERIÊNCIA NECESSÁRIA 

Requisitos mínimos: 

• Nível médio completo; 

• Informática básica. 



 

 

     
         

   
  

     

 

 

 

Requisitos desejáveis: 

• Graduação em andamento; 

 

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 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. 

As propostas deverão ser enviadas até a data de 31 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, 29 de agosto de 2022 

 

 
 

 

  

 
1 Modelo de proposta comercial, neste link. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScWHuP-PCfwWxxdKTXeMAgUBV_QCwJIC79QpWhIDy8prq3ohw/viewform?usp=sf_link
https://drive.google.com/file/d/1ezbPA1kn89wkIvvJ5RtsMehdqXrrohJo/view?usp=sharing

