MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE (MI)
Contratação de empresa para assessoria de imprensa e comunicação para o projeto “Boa Vista
Acolhedora: um modelo intersetorial de economia circular e inclusiva”

A AVSI Brasil (www.avsibrasil.org.br) é uma organização brasileira, sem fins lucrativos, constituída em 2007, para
contribuir na melhoria das condições de vida de pessoas que vivem em situações de vulnerabilidade.
Por meio deste edital, a AVSI Brasil lança a seleção para contratação de assessoria de imprensa e comunicação para
o projeto “Boa Vista Acolhedora: um modelo intersetorial de economia circular e inclusiva”. O trabalho será inserido
em uma iniciativa da AVSI Brasil, em parceria com a Fundação AVINA e a Escola Agrícola de Manaus, financiada pela
União Europeia, na cidade de Boa Vista/RR.
A contratada deverá desenvolver ações de comunicação e visibilidade, apoiando a criação da identidade visual do
projeto e de um Plano de Comunicação, assim como a criação de conteúdo jornalístico e para mídias sociais, além da
produção e divulgação de vídeos e a realização do trabalho de assessoria de imprensa.
A AVSI Brasil convida empresas especializadas em comunicação a manifestarem interesse em participar do processo
competitivo. Para a manifestação de interesse é necessário enviar currículo, portfólio, atestados de capacidades
técnicas, ou demais informações e arquivos, para que possa ser demonstrada a experiência, os profissionais
envolvidos em projetos de comunicação e visibilidade, e a competência para desenvolver o serviço proposto.
Os documentos deverão ser enviados via e-mail para aline.carvalho@avsi.org.br, em prazo máximo até o dia
15/11/2021.
Durante o processo de seleção, apenas uma empresa será selecionada para dar início a negociação do contrato, de
acordo como o método de Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC).

Boa Vista/ RR, 08 de novembro de 2021.
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