OPORTUNIDADE Nº 070/2020 PARA PRESTADOR DE SERVIÇOS - TÉCNICO DE
ENFERMAGEM INDÍGENA
Projeto: Hivos - Fortalecimento da capacidade de assistência de saúde em aldeias indígenas na região do Baixo
Amazonas
Departamento: Agenda Indígena (AGIND) - Programa de Soluções Inovadoras (PSI)
Tipo de contrato: Contrato individual de pessoa física ou pessoa jurídica
Período de inscrição: 28 de julho a 04 de agosto de 2020
Período de vigência: 06 meses
Local de trabalho: Município de Barreirinha/Amazonas

1. Antecedentes
O Amazonas tem a maior incidência de casos de Coronavírus confirmados em povos indígenas, onde
mais de 90% dos casos de indígenas infectados no Brasil estão no Estado. A Fundação Amazonas Sustentável
(FAS), por meio da Aliança Aliança dos Povos Indígenas e Populações Tradicionais e Organizações Parceiras do
Amazonas para o Enfrentamento do Coronavírus, está implementando ações e projetos em locais remotos do
Estado, visando a adoção de boas práticas para reduzir os riscos de contágio, oferecendo produtos básicos para
famílias rurais e urbanas e estabelecendo condições mínimas de atendimento remoto e transporte de pacientes
graves.
Assim, estabeleceu-se uma parceria com a Hivos People Unlimited para o projeto “fortalecimento da
capacidade de assistência de saúde em aldeias indígenas na região do Baixo Amazonas, que tem como objetivo
apoiar ações de instituições públicas e da sociedade civil para fortalecer capacidades de assistência em saúde em
aldeias indígenas na região do Baixo Amazonas (município de Barreirinha, Terra Indígena Andirá Marau), que
conta com acesso limitado a serviços de saúde, e com altos custos no deslocamento de áreas rurais a áreas
urbanas para chegar a um hospital, por meio de investimento eficientes em comunicação, telessaúde, e apoio
logístico.

2. Objetivo da consultoria
O presente Termo de Referência tem por objetivo a contratação de profissional de saúde para
capacitação e acompanhamento da implementação do projeto no município de Barreirinha, bem como, apoio na
realização das consultas médicas na plataforma de telessaúde entre os médicos da Universidade Estadual do
Amazonas (UEA) e os pacientes indígenas que residem na TI Andirá Marau.
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3. Especificação do serviço
Apoio e acompanhamento nas consultas médicas por meio da Plataforma de Telessaúde;
Apoio às capacitações aos AISs;
Acompanhamento aos pacientes indígenas removidos da área;
Elaboração de relatórios mensais de atendimentos para acompanhamento da implementação.

4. Remuneração e cronograma de trabalho
Serão negociados diretamente entre a Fundação e o/a contratado/a. Desde a assinatura do contrato
até a finalização prevista em seis meses.
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5. principais requisitos a serem avaliados são:
Técnico em enfermagem formado;
Conhecimento no pacote office;
Ter experiência em comunidades/aldeias indígenas;
Residir ou ter disponibilidade para residir no município de Barreirinha;
Falar língua sateré é imprescindível.

6. Outras questões
Este termo de referência não gera nenhum vínculo empregatício ou obrigações associadas.
Deverá ser encaminhado pelo correio eletrônico: rh@fas-amazonas.org, o seguinte documento:
• Currículo atualizado com pretensão salarial (sem pretensão salarial o/a candidato/a será
desclassificado/a
No título da mensagem de e-mail deverá constar: “Seleção ténico de enfermagem Indígena - Barreirinha”
O retorno será dado somente para consultores cujas propostas foram selecionadas para o processo seletivo.

Manaus, 28 de julho de 2020

