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CONTRATAÇÃO SIMPLIFICADA PARA SERVIÇOS E PRODUTOS DE COMUNICAÇÃO 
 

A Fundação Pró-Natureza (Funatura) abre processo de seleção de profissional pessoa 
jurídica para produção de produtos e serviços em comunicação. O prazo para envio das 
propostas financeiras detalhadas vai até o dia 13 de dezembro de 2020. 

 
Seguem as especificações: 
 
1. Releitura da marca – A logomarca da Funatura, que representa um casal de 

ararajubas, aves ameaçadas de extinção, foi criada há 34 anos. Queremos fazer 
uma releitura dela e estamos abertos a boas ideias! O produto final deverá 
conter: logo em vetor e manual de aplicação da marca, com paleta de cores e 
demais detalhes próprios desse tipo de produto de design; 
 

2. Papelaria – papel timbrado, cartão de visitas, assinatura de e-mail e templates 
para powerpoint e cards de Instagram; 
 

3. Diagramação de portfólio institucional – O portfólio da Funatura está quase 
pronto. Só precisa daquela organizada visual para poder ganhar o mundo! Quer 
colaborar? Quanto melhor comunicarmos a relevância do trabalho dessa instituição-
referência, maiores as chances de conseguirmos financiamento para continuar atuando pela 
conservação da natureza. Então, o produto 3 deverá conter quatro versões do portfolio: um 
documento diagramado em uma página; uma versão de post/card para redes sociais; 
documento com duas páginas e versão mais completa com quatro páginas. 
 

4. Vídeo institucional – Um vídeo de até 3 minutos, com roteiro elaborado em 
parceria com a Funatura, para divulgar o objetivo do trabalho da ONG no site e 
nas redes sociais; 
 

5. Atualização do website – O site da Funatura (www.funatura.org.br) apresenta 
um layout defasado e precisa urgentemente de uma modernização. Precisamos de um layout 
atual e dinâmico, que seja responsivo no celular e representativo da instituição. O conteúdo 
(textos e imagens) será migrado do site atual e a produção de novo conteúdo será feita sob 
supervisão da equipe da Funatura. 
 

Enviar propostas até o dia 13/12/2020 para o email funatura@funatura.org.br 
 
 
 
 

Pedro Bruzzi Lion 
Superintendente-executivo 

 


