TERMO DE REFERÊNCIA

COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇO Nº 01/2011, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE
PESSOAL DE APOIO
TIPO: MENOR PREÇO
SAFERNET BRASIL, associação civil de direito privado, sem fins lucrativos e econômicos,
de duração ilimitada e ilimitado número de membros, sem vinculação político partidária,
inscrita no CNPJ sob o nº 07.837.984/0001-09, com sede na Rua Agnelo Brito, nº 110, Ed.
20, sala 402, Federação, cidade de Salvador, Estado da Bahia, torna público, para
conhecimento dos interessados, que fará realizar a Cotação Prévia de Preço, tipo Menor
Preço, no âmbito do Convênio no 750641/2010, celebrado com a Secretaria de Direitos
Humanos da Presidência da República – SDH/PR, objetivando a contratação de serviços
de pessoa física para compor o quadro temporário da instituição.
A presente Cotação Prévia de Preço será regida pelo Decreto no. 6.170, de 25 de julho de
2007, pela Portaria Interministerial no. 127, de 29 de maio de 2008 e suas alterações.
1.0 OBJETIVO
Contratação de pessoa física para a prestação de serviços de psicologo, webdesigner,
educador, desenvolvedor de software livre e estagiário de comunicação digital, no âmbito do
referido Convênio.
2.0 JUSTIFICTIVA DA CONTRATAÇÃO
A presente contratação visa cumprir as metas do referido convênio, conforme consta no
Projeto Básico e Plano de Trabalho que acompanham o Termo de Convênio nº
750641/2010, celebrado entre a Safernet Brasil e a SDH/PR.
3.0 ESPECIFICAÇÂO DOS SERVIÇOS
Serão contratados os profissionais para compor a equipe técnica do projeto. O cargo,
número de vagas, requisitos mínimos, carga horária e remuneração estão indicadas no
quadro que se apresenta a seguir:
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SELEÇÃO DE ESTÁGIO 2011 / ÁREA: COMUNICAÇÃO DIGITAL
O QUE É PRECISO?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Estar cursando nível superior na área de Comunicação a partir do 5° semestre;
Envolvimento com cibercultura e direitos humanos;
Interesse para desenvolver novos formatos e linguagens na web;
Usuário avançado de internet e redes sociais;
Noções básicas de editores de imagem, texto e planilha;
Disposição para usar Software Livre;
Inglês: ler bem e expressão oral básica;
Ter iniciativa, motivação para trabalho em equipe e pró-atividade;
Estar disponível para início imediato;

ATIVIDADES PREVISTA NO ESTÁGIO:
• Contribuir na elaboração de conteúdo para a Rede Social Nética e para o

Portal da SaferNet com foco na promoção do uso ético e responsável das TIC;
• Executar tarefas como: entrevistar fontes, organizar distribuição de materiais
de comunicação e responder email de dúvidas de internautas, parceiros e
jornalistas;
• Fazer clipping diário;
• Auxiliar na atualização/monitoramento de redes sociais.
BOLSA ESTÁGIO: R$ 680,00
CARGA HORÁRIA : 30 horas VAGAS : 01 vaga
Local de trabalho: SaferNet – Próx. Av. Garibaldi na altura do Banco Central –
Salvador
INSCRIÇÃO: Até dia 07/02
COMO SE INSCREVER?
- Enviar currículo para: contato@safernet.org.br, com Título: Estágio – “Seu
Nome”
Os selecionados serão convidados para entrevista entre os dias 10 e 11 de Fevereiro
de 2011.
SELEÇÃO DE PROFISSIONAL 2011 / ÁREA: PSICOLOGIA
O QUE É PRECISO?
• Ser psicólogo formado e com Registro regular no Conselho Federal de
Psicologia;
• Envolvimento com cibercultura, direitos humanos e direitos das crianças e
adolescentes;
• Interesse para pesquisar e desenvolver metodologias de trabalho em
psicologia relacionado à Internet e novas mídias;
Rua Agnelo Brito, 110 – Edifico 20 Sala 402 – Federação – Salvador -BA – CEP: 40.210- 245 – Fone/Fax: 71
3235 5910site www.safernet.org.br

•
•
•
•
•
•

Usuário avançado de internet e redes sociais;
Nível intermediário ou avançado em editores de imagem, texto e planilha;
Familiaridade com Software Livre;
Inglês: ler bem e expressão oral básica;
Ter iniciativa, motivação para trabalho em equipe e pró-atividade;
Estar disponível para início imediato;

ATIVIDADES PREVISTAS:
• Apoiar a elaboração de materiais e execução das oficinas "Promoção do uso
ético e seguro da Internet" com foco em educadores, conselheiros tutelares,
conselheiros de direitos, coordenadores pedagógicos e jovens.
• Apoiar a elaboração de conteúdo para a Rede Social Nética e para o Portal da
SaferNet com foco na promoção do uso ético e responsável das TIC;
• Apoiar a atualização/monitoramento das páginas das oficinas nas redes
sociais;
VAGAS : 01 vaga
Local de trabalho: SaferNet – Próx. Av. Garibaldi na altura do Banco Central –
Salvador
INSCRIÇÃO: Até dia 07/02
COMO SE INSCREVER?
- Enviar currículo para: contato@safernet.org.br, com Título: Psicólogo(a) – “Seu
Nome”
Os selecionados serão convidados para entrevista entre os dias 10 e 11 de Fevereiro
de 2011.
SELEÇÃO DE PROFISSIONAL 2011 / ÁREA: EDUCAÇÃO
O QUE É PRECISO?
• Ser formado em Pedagogia, Psicopedagogia ou psicologia;
• Envolvimento com cibercultura, direitos humanos e direitos das crianças e
adolescentes;
• Experiência em projetos de educação com Tecnologias da Informação e
Comunicação;
• Conhecimento em metodologias de Recursos Educacionais Abertos;
• Usuário avançado de internet e redes sociais;
• Nível intermediário ou avançado em editores de imagem, texto e planilha;
• Familiaridade com Software Livre;
• Inglês: ler bem e expressão oral básica;
• Ter iniciativa, motivação para trabalho em equipe e pró-atividade;
• Estar disponível para início imediato;
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ATIVIDADES PREVISTAS:
• Apoiar a elaboração de materiais e execução das oficinas "Promoção do uso
ético e seguro da Internet" com foco em educadores, conselheiros tutelares,
conselheiros de direitos, coordenadores pedagógicos e jovens.
• Apoiar a elaboração de conteúdo para a Rede Social Nética e para o Portal da
SaferNet com foco na promoção do uso ético e responsável das TIC;
• Apoiar a atualização/monitoramento das páginas das oficinas nas redes
sociais;
VAGAS : 01 vaga
Local de trabalho: SaferNet – Próx. Av. Garibaldi na altura do Banco Central –
Salvador
INSCRIÇÃO: Até dia 07/02
COMO SE INSCREVER?
- Enviar currículo para: contato@safernet.org.br, com Título: Educador(a) – “Seu
Nome”
Os selecionados serão convidados para entrevista entre os dias 10 e 11 de Fevereiro
de 2011.
SELEÇÃO DE PROFISSIONAL 2011 / ÁREA: WEBDESIGN
O QUE É PRECISO?
• Experiência comprovada em desenvolvimento de websites, layouts digitais e
impressos e programação web;
• Envolvimento com cibercultura, direitos humanos e direitos das crianças e
adolescentes;
• Usuário avançado de internet e redes sociais;
• Nível avançado em editores de imagem, texto, vídeos e websites;
• Habilidade em programação e edição em Software Livre;
• Inglês: ler bem;
• Ter iniciativa, motivação para trabalho em equipe e pró-atividade;
• Estar disponível para início imediato;
ATIVIDADES PREVISTAS:
• Desenvolver layout e programação para recursos digitais no âmbito das
oficinas "Promoção do uso ético e seguro da Internet" com foco em
educadores, conselheiros tutelares, conselheiros de direitos, coordenadores
pedagógicos e jovens;
• Criar e manter as comunidades virtuais das oficinas na Rede Social Nética e
no Portal da SaferNet com foco na promoção do uso ético e responsável das
TIC;
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• Realizar a atualização/monitoramento das páginas das oficinas nas redes
sociais;
VAGAS : 01 vaga
Local de trabalho: SaferNet – Próx. Av. Garibaldi na altura do Banco Central –
Salvador
INSCRIÇÃO: Até dia 07/02
COMO SE INSCREVER?
- Enviar currículo para: contato@safernet.org.br, com Título: Webdesigner – “Seu
Nome”
Os selecionados serão convidados para entrevista entre os dias 10 e 11 de Fevereiro
de 2011.
SELEÇÃO DE PROFISSIONAL 2011 / ÁREA: DESENVOLVEDOR DE SOFTWARE
LIVRE
O QUE É PRECISO?
• Experiência comprovada em desenvolvimento de software livre e programação
web;
• Envolvimento com cibercultura, direitos humanos e direitos das crianças e
adolescentes;
• Usuário avançado de internet e redes sociais;
• Conhecimento dos códigos da Plataforma Noosfero;
• Habilidade avançada em programação e edição em Software Livre;
• Inglês: ler bem;
• Ter iniciativa, motivação para trabalho em equipe e pró-atividade;
• Estar disponível para início imediato;
ATIVIDADES PREVISTAS:
• Desenvolver layout e programação para recursos digitais no âmbito das
oficinas "Promoção do uso ético e seguro da Internet" com foco em
educadores, conselheiros tutelares, conselheiros de direitos, coordenadores
pedagógicos e jovens;
• Criar e manter as comunidades virtuais das oficinas na Rede Social Nética e
no Portal da SaferNet com foco na promoção do uso ético e responsável das
TIC;
• Realizar a atualização/monitoramento de comunidades na Rede Social Nética
e no Portal SaferNet;
VAGAS : 01 vaga
Local de trabalho: SaferNet – Próx. Av. Garibaldi na altura do Banco Central –
Salvador
INSCRIÇÃO: Até dia 07/02
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COMO SE INSCREVER?
- Enviar currículo para: contato@safernet.org.br, com Título: Desenvolvedor –
“Seu Nome”
Os selecionados serão convidados para entrevista entre os dias 10 e 11 de Fevereiro
de 2011.
SELEÇÃO DE PROFISSIONAL 2011 / ÁREA: PSICOLOGIA
O QUE É PRECISO?
• Ser psicólogo formado e com Registro regular no Conselho Federal de
Psicologia;
• Envolvimento com cibercultura, direitos humanos e direitos das crianças e
adolescentes;
• Interesse para pesquisar e desenvolver metodologias de trabalho em
psicologia relacionado à Internet e novas mídias;
• Usuário avançado de internet e redes sociais;
• Nível intermediário ou avançado em editores de imagem, texto e planilha;
• Familiaridade com Software Livre;
• Inglês: ler bem e expressão oral básica;
• Ter iniciativa, motivação para trabalho em equipe e pró-atividade;
• Estar disponível para início imediato;
ATIVIDADES PREVISTAS:
• Apoiar a elaboração de materiais e execução das oficinas "Promoção do uso
ético e seguro da Internet" com foco em educadores, conselheiros tutelares,
conselheiros de direitos, coordenadores pedagógicos e jovens.
• Apoiar a elaboração de conteúdo para a Rede Social Nética e para o Portal da
SaferNet com foco na promoção do uso ético e responsável das TIC;
• Apoiar a atualização/monitoramento das páginas das oficinas nas redes
sociais;
VAGAS : 01 vaga
Local de trabalho: SaferNet – Próx. Av. Garibaldi na altura do Banco Central –
Salvador
INSCRIÇÃO: Até dia 07/02
COMO SE INSCREVER?
- Enviar currículo para: contato@safernet.org.br, com Título: Psicólogo(a) – “Seu
Nome”
Os selecionados serão convidados para entrevista entre os dias 10 e 11 de Fevereiro
de 2011.
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SELEÇÃO DE PROFISSIONAL 2011 / ÁREA: EDUCAÇÃO
O QUE É PRECISO?
• Ser formado em Pedagogia, Psicopedagogia ou psicologia;
• Envolvimento com cibercultura, direitos humanos e direitos das crianças e
adolescentes;
• Experiência em projetos de educação com Tecnologias da Informação e
Comunicação;
• Conhecimento em metodologias de Recursos Educacionais Abertos;
• Usuário avançado de internet e redes sociais;
• Nível intermediário ou avançado em editores de imagem, texto e planilha;
• Familiaridade com Software Livre;
• Inglês: ler bem e expressão oral básica;
• Ter iniciativa, motivação para trabalho em equipe e pró-atividade;
• Estar disponível para início imediato;
ATIVIDADES PREVISTAS:
• Apoiar a elaboração de materiais e execução das oficinas "Promoção do uso
ético e seguro da Internet" com foco em educadores, conselheiros tutelares,
conselheiros de direitos, coordenadores pedagógicos e jovens.
• Apoiar a elaboração de conteúdo para a Rede Social Nética e para o Portal da
SaferNet com foco na promoção do uso ético e responsável das TIC;
• Apoiar a atualização/monitoramento das páginas das oficinas nas redes
sociais;
VAGAS : 01 vaga
Local de trabalho: SaferNet – Próx. Av. Garibaldi na altura do Banco Central –
Salvador
INSCRIÇÃO: Até dia 07/02
COMO SE INSCREVER?
− Enviar currículo para: contato@safernet.org.br, com Título: Educador(a) –
“Seu Nome”
Os selecionados serão convidados para entrevista entre os dias 10 e 11 de Fevereiro
de 2011.
SELEÇÃO DE PROFISSIONAL 2011 / ÁREA: WEBDESIGN
O QUE É PRECISO?
• Experiência comprovada em desenvolvimento de websites, layouts digitais e
impressos e programação web;
• Envolvimento com cibercultura, direitos humanos e direitos das crianças e
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•
•
•
•
•
•

adolescentes;
Usuário avançado de internet e redes sociais;
Nível avançado em editores de imagem, texto, vídeos e websites;
Habilidade em programação e edição em Software Livre;
Inglês: ler bem;
Ter iniciativa, motivação para trabalho em equipe e pró-atividade;
Estar disponível para início imediato;

ATIVIDADES PREVISTAS:
• Desenvolver layout e programação para recursos digitais no âmbito das
oficinas "Promoção do uso ético e seguro da Internet" com foco em
educadores, conselheiros tutelares, conselheiros de direitos, coordenadores
pedagógicos e jovens;
• Criar e manter as comunidades virtuais das oficinas na Rede Social Nética e
no Portal da SaferNet com foco na promoção do uso ético e responsável das
TIC;
• Realizar a atualização/monitoramento das páginas das oficinas nas redes
sociais;
VAGAS : 01 vaga
Local de trabalho: SaferNet – Próx. Av. Garibaldi na altura do Banco Central –
Salvador
INSCRIÇÃO: Até dia 07/02
COMO SE INSCREVER?
- Enviar currículo para: contato@safernet.org.br, com Título: Webdesigner – “Seu
Nome”
Os selecionados serão convidados para entrevista entre os dias 10 e 11 de Fevereiro
de 2011.
SELEÇÃO DE PROFISSIONAL 2011 / ÁREA: DESENVOLVEDOR DE SOFTWARE
LIVRE
O QUE É PRECISO?
• Experiência comprovada em desenvolvimento de software livre e programação
web;
• Envolvimento com cibercultura, direitos humanos e direitos das crianças e
adolescentes;
• Usuário avançado de internet e redes sociais;
• Conhecimento dos códigos da Plataforma Noosfero;
• Habilidade avançada em programação e edição em Software Livre;
• Inglês: ler bem;
• Ter iniciativa, motivação para trabalho em equipe e pró-atividade;
• Estar disponível para início imediato;
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ATIVIDADES PREVISTAS:
• Desenvolver layout e programação para recursos digitais no âmbito das
oficinas "Promoção do uso ético e seguro da Internet" com foco em
educadores, conselheiros tutelares, conselheiros de direitos, coordenadores
pedagógicos e jovens;
• Criar e manter as comunidades virtuais das oficinas na Rede Social Nética e
no Portal da SaferNet com foco na promoção do uso ético e responsável das
TIC;
• Realizar a atualização/monitoramento de comunidades na Rede Social Nética
e no Portal SaferNet;
VAGAS : 01 vaga
Local de trabalho: SaferNet – Próx. Av. Garibaldi na altura do Banco Central –
Salvador
INSCRIÇÃO: Até dia 07/02
COMO SE INSCREVER?
- Enviar currículo para: contato@safernet.org.br, com Título: Desenvolvedor –
“Seu Nome”
Os selecionados serão convidados para entrevista entre os dias 10 e 11 de Fevereiro
de 2011.
4. DA ENTREGA DOS CURRÍCULOS
4.1. O currículo do candidato 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 assinada pelo candidato.
4.2. O currículo deverá ser entregue até às 15h00min do dia 07 de fevereiro de 2011, na
sede da Safernet na rua Agnelo Brito número 110 Edf. 20, sala 402 – Federação - SalvadorBa, ou então enviada, via e‐mail até o dia especificado acima. O endereço eletrônico de
envio das propostas é: contato@safernet.org.br.
5.0 DO CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO
5.1 Serão desclassificadas as propostas que não atendam às exigências contidas nos itens
3 e 4 deste edital, sendo contratados os profissionais que melhor se adequarem ao perfil
procurado pela SAFERNET, através de análise curricular e posterior entrevista individual.
5.2 O resultado da avaliação curricular será dirigido aos candidatos via email e divulgado no
site, www.safernet.org.br.
6. DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO
Os contratados iniciarão a prestação destes serviços imediatamente após a assinatura do
instrumento contratual.
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7. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
Os contratos terão vigência de: 12 (doze) meses para os cargos de psicologo, estagiário de
comunicação e educador, 05 (cinco) meses para o desenvolvedor de software e, 6 (seis)
meses para o webdesigner.
8. VALOR DISPONÍVEL PARA O SERVIÇO
Os recursos para custear as despesas descritas neste Termo correrão à conta do convênio
n° 750641/2010.
9. FORMA DE PAGAMENTO
Os pagamentos serão realizados mensalmente, até o 5º dia útil do mês subsequente.
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