
 
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MELHORIAS SITE E FERRAMENTAS DE 

COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA  

 

EDITAL PARA ESCOLHA DE PRESTADOR DE SERVIÇO  

Chamamento para empresas,  pessoas e coletivos interessadas  

 

A Fundação Rosa Luxemburgo procura empresas, pessoas e coletivos que estejam           

interessadas em prestar serviços de manutenção e implementação de melhorias no           

site www.rosalux.org.br e demais ferramentas eletrônicas de comunicação        

institucional, conforme segue:  

1. Atividades previstas:  

a. Implantar inovações e desenvolver ferramentas para o site, corrigir e           

melhorar aspectos referentes a layout, assim como dar a manutenção          

rotineira à plataforma.  

b. Eventualmente, auxiliar no uso de outras ferramentas e na          

integração com redes sociais.  

2. Período de 1 ano. 

3. Forma de remuneração: por hora de serviço prestada, mediante          

apresentação de relatório de horas e emissão de nota fiscal. Importante: a FRL             

somente poderá efetuar pagamentos em conta bancária de mesma titularidade do           

CNPJ da empresa prestadora de serviço.  
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4. Habilidades requeridas:  

- Dominar programação (boa noção de front-end e back-end);  

-Experiência em S.E.O. (search engine optimization); 

- Interesse em soluções criativas e capacidade de aprender novas tecnologias com            

agilidade; 

- Cuidar de aspectos relacionados à segurança de dados, privacidade e           

acessibilidade do site e contas de e-mail; 

- Saber corrigir questões relativas a layout/design; 

- Trabalhar com código aberto.  

Ter familiaridade com políticas de propriedade intelectual livre e compartilhada,          

licenças de uso livre tanto para conteúdo quanto para software; e  

- Possuir disponibilidade para comparecer à sede da FRL em Pinheiros (SP) para             

reuniões quando necessário.  

 

COMO SE CANDIDATAR  

São solicitados dois documentos em formato pdf:  

Currículo da empresa, microempresa ou do microempreendedor individual (MEI).  

Se for empresa, não esquecer de mencionar a experiência da(s) pessoa(s) física(s)            

envolvidas e, se houver, indicar portfólios no GitHube e/ou plataformas similares.  
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Orçamento com os seguintes dados:  

a. Razão social  

b. CNPJ  

c. Inscrição estadual  

d. Endereço completo  

e. Dados bancários  

f. Telefone e e-mail de contato  

g. Valores calculados em horas  

h. Assinatura e data  

i. Opcional: se achar conveniente, indicar alguma tabela que utilizou          

como base de valores para o orçamento (tabelas de sindicatos, de           

organizações, etc).  

Enviar a candidatura via e-mail para katarine.costa@rosalux.org com o assunto "Site           

FRL 2020: seleção" até 26 de abril de 2020. 
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