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EDITAL n. 04/2012

Projeto:  “HelpLine Web Brasil  - Canal  online de ajuda e orientação para o uso ético, seguro e 
responsável da Internet por Crianças e Adolescentes” 

Convênio: 761373/2011-46 - SDH/PR 

TIPO: MELHOR TÉCNICA

PREÂMBULO 

SAFERNET BRASIL, associação civil  de direito privado, sem fins lucrativos e econômicos,  de 
duração ilimitada e ilimitado número de membros, sem vinculação político partidária, religiosa ou 
racial, inscrita no CNPJ sob o no 07.837.984/0001-09, com sede na Rua Agnelo Brito, n. 110, Ed. 
20, sala 402, Federação, cidade de Salvador, Estado da Bahia, torna público, para conhecimento dos 
interessados, que realizará PROCESSO SELETIVO, do tipo Melhor Técnica, no âmbito do Projeto 
“HelpLine Web Brasil - Canal online de ajuda e orientação para o uso ético, seguro e responsável da 
Internet por Crianças e Adolescentes” resultante do convênio n. 761373/2011-46 firmado com a 
Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República (SDH/PR). 

1.0 OBJETIVO 

O presente Edital  tem por objetivo a seleção de 1 (um) estagiário(a)  para compor a equipe  do 
projeto em epígrafe, no âmbito do referido Convênio. 

2.0 JUSTIFICTIVA DA CONTRATAÇÃO 

A presente contratação visa cumprir as metas e objetivos do referido convênio, conforme Proposta,  
Plano  de  Trabalho  e  Termo  de  Referência  elaborados  pela  SaferNet  Brasil  e  aprovados  pela 
SDH/PR e que acompanham o Termo de Convênio n. 761373/2011-46, celebrado entre a SaferNet 
Brasil e a SDH/PR. 

3.0 ATRIBUIÇÃO, REQUISITOS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

O cargo, requisitos mínimos, atribuições principais, habilidades complementares, carga horária e 
remuneração estão indicadas no quadro que se apresenta a seguir: 

Cargo: Estagiário(a) Suporte Técnico

Perfil: Estudante de ciências da computação ou cursos técnicos 
na  área  de  manutenção  e  suporte  à  rede  de 
computadores com software livre

Atribuições: Dar suporte técnico à coordenação e aos atendentes dos 
Canais do Helpline online

Nº de Prof 1
Período  de 
Contratação/meses

8 meses 

Remuneração R$ 650,00
Jornada  de 
trabalho:

30 horas semanais 
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Natureza  de 
Trabalho

Termo   de   Compromisso   de   Estágio   –   Lei   no 
11.788/2008 

3.1 Critérios de Avaliação 
a. Experiência com suporte a usuário; 
b. Envolvimento com direitos humanos e software livre; 
c. Responsabilidade, comprometimento e bom relacionamento interpessoal; 
d. Usuário avançado de GNU/Linux, de preferência Debian; 
e. Conhecimentos em ambiente Gnome; 
f. Inglês: leitura e escrita; 
g. Estar disponível para início imediato;
h. Automatização de tarefas através de scripts Bash ou Ruby; 
i. Administração de sistema de gerenciamento de conteúdo (Drupal); 
j. Desejável envolvimento com a comunidade de Software Livre. 

3.2 Serão desclassificadas as propostas que não atendam às exigências contidas nos neste edital, 
sendo contratado o profissional que melhor se adequar ao perfil procurado pela SaferNet Brasil, 
através de análise curricular e posterior entrevista individual. 

4. DA APRESENTAÇÃO DOS CURRÍCULOS E PRAZOS 

4.1.  Os  currículos  deverão  ser  entregues  diretamente  na  sede  da  SaferNet  Brasil,  no  endereço 
indicado no item 1 (um) deste Edital, ou enviados por e-mail em formato PDF para o endereço 
eletrônico: selecao@safernet.org.br. 

4.2 O currículo do(a) candidato(a) deverá ser entregue digitado, não poderá ter emendas, rasuras ou 
entrelinhas, deverá estar datado, conter nome, endereço completo, telefone, fax e e‐mail e deverá 
estar assinado pelo(a) candidato(a). 
4.3 – Os currículos serão recebidos até as 17h00min do 23 de abril de 2012. 
4.4  - Os currículos selecionados serão convidados para entrevista presencial a ser realizada 
entre os dias 25 e 27 de abril de 2012. 

5 – DO RESULTADO 
O resultado da avaliação curricular será dirigido aos candidatos via e-mail e o resultado final será 
publicado em mural na sede da SaferNet Brasil . 

6- DO PRAZO PARA CONTRATAÇÃO 
Concluído o processo de seleção, de acordo com o estabelecido neste Edital,  a SaferNet Brasil 
providenciará imediatamente a contratação do profissional selecionado. 

7 - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 
O contrato de trabalho terá prazo determinado de 8 (oito) meses. 

8 – ORIGEM DOS RECURSOS 
Os  recursos  para  custear  as  despesas  descritas  neste  Edital  correrão  à  conta  do  convênio  n° 
761373/2011-46. 
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9- FORMA DE PAGAMENTO 
Os pagamentos de salário serão realizados mensalmente, até o 5o dia útil do mês subsequente. 

10 – DISPOSIÇÕES GERAIS 

As dúvidas  pertinentes  ao  presente  Processo  Seletivo  de  Pessoal,  constante  deste  Edital,  serão 
esclarecidas pelo telefone (71) 3235-5910 ou pelo e-mail selecao@safernet.org.br 

Salvador, 02 de abril de 2012

________________________________
Thiago Tavares Nunes de Oliveira 

Diretor-Presidente da SaferNet Brasil 
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