OPORTUNIDADE Nº 210/2022 PARA CONTRATAÇÃO DE UM MONITOR (A) NO COMPONENTE DE
EDUCAÇÃO
Projeto: Solar Community Hub
Departamento: Educação Ambiental e Conservação
Programa: Educação para Sustentabilidade
Tipo de contrato: Prestação de serviço pessoa física.
Duração: 4 meses
Período de inscrição: 07 de outubro até 20 de outubro 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 socio biodiversidade, a FAS desenvolve trabalhos que promovem a melhoria da qualidade
de vida de comunidades ribeirinhas, indígenas e periféricas da Amazônia.
2. OBJETIVO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
Objetivo geral
Este termo de referência tem como objetivo a contratação de um monitor, para apoio no
componente de Educação para o projeto Solar Community Hub na comunidade Boa Esperança,
cidade de Manicoré /Amazonas.
Atividades especificas
Receber e registrar materiais; apoiar nas atividades de matrículas; Auxiliar professores e alunos
nos cursos; apoio no bom uso dos equipamentos e nas estruturas externas e internas do container;
elaborar relatórios.
3. HABILIDADES E EXPERIÊNCIA NECESSÁRIA
•
•
•
•

Ensino Médio completo;
Informática básica;
ser morador de comunidade da RDS, conhecer as comunidades diretamente envolvidas no
projeto;
Liderança e capacidade de trabalho em equipe.

4. ENTREGAS ESPERADAS E CRONOGRAMA DE PAGAMENTO
O pagamento será efetuado por mês, mediante apresentação de nota fiscal.
5. MATERIAIS E INFRAESTRUTURA
Para realização do trabalho, os equipamentos e material de expediente serão fornecidos pela
Fundação Amazonas Sustentável e serão realizados na estrutura da sede.

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. 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 comercial para a prestação de serviço, incluindo1:
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, 07 de outubro de 2022

1

Modelo de proposta comercial, neste link.

