
 
 

TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE DESENVOLVEDOR TECNOLÓGICO 

 

ANTECEDENTES 

O Centro de Estudos RIOTERRA é uma OSCIP, criada em 1999 com a missão de 

defender a identidade amazônica, valorizar a cultura e o uso sustentável do meio 

ambiente e contribuir para uma sociedade justa, democrática e participativa. 

Desenvolvemos projetos voltados para o uso sustentável da floresta em Rondônia, 

tendo como foco a atuação fortemente voltada para questões socioambientais, 

aliando desenvolvimento econômico às atividades de fortalecimento do capital social.  

Nos últimos dezesseis anos, realizamos projetos com indígenas, ribeirinhos, 

pescadores e agricultores familiares, prezando sempre pela participação e valorização 

do conhecimento tradicional. Atuamos como representantes da sociedade civil em 

mais de uma dezena de espaços coletivos regionais e nacionais. Trabalhamos para 

contribuir com a formação de uma sociedade crítica, consciente de seu contexto 

socioeconômico e ambiental, capaz de propor um modelo de desenvolvimento para 

região amazônica que valorize o conhecimento das populações tradicionais, que alie 

conservação e sustentabilidade.  

 

1. Objeto da contratação  

Contratação de profissional para atuar na área de Desenvolvimento Tecnológico, com 

o objetivo de atender as atividades do Centro de Estudos Rioterra.  

 

2. Número de vagas - 1 (uma) vaga.  

 

3. Seleção dos candidatos  

Serão valorizadas as experiências profissionais anteriores, especialmente quanto à sua 

duração, a relevância e a pertinência com o objeto da contratação, bem como a 

formação profissional (superior e pós-graduação). A classificação dos candidatos será 

feita mediante análise curricular e entrevistas.  



 
 

A Rioterra se reserva o direito de não preencher a vaga, se considerar que o(s) 

candidato(s) não atendem aos requisitos exigidos neste Edital.  

 

4. Perfil profissional  

a) Profissional com ensino superior na área de ciências da computação e cursos da 

área de tecnologia, preferencialmente com graduação em Ciência da Computação, 

Computação Científica, Análise de Sistemas e Engenharia de Computação, com 

habilitação tipo “B”; 

b) Conhecimento e experiências em: 

- linguagem de programação e análise de requisitos, modelos, diagramas, UML, 

metodologias de desenvolvimento ágil, métricas e estimativas de software; 

- banco de dados relacionais e não relacionais - Projeto e modelagem e administração 

de bancos, SQL, PostgreSQL e MySQL; 

- redes de Computadores - Sistemas distribuídos, cabeamento estruturado, wireless, 

segurança de redes, firewall, serviços de rede, DATA Storage (Backup, administração e 

configuração RAID) e SMB (SAMBA file share), VPN (Virtual Private Network); 

- sistemas operacionais: Windows, Linux, administração e configuração de grupos, 

usuários, direitos de acesso, domínios, relações entre os componentes; 

Desejável conhecimento em:  

c) Softwares de geotecnologias – (ArcGis, ENVI, QuantumGis, SPRING, TerraView); 

d) Ótima capacidade de organização e comunicação;  

e) Facilidade e pró-atividade para trabalhar em equipe multidisciplinar;  

f) Disponibilidade para viagens a campo;  

 

 

 

 

 

 



 
 

5. São atribuições/ atividades do Desenvolvedor 

a) Colaborar com a equipe do CES Rioterra em todas as atividades da instituição, 

assessorando tecnicamente na realização das ações previstas nos planos de trabalhos 

referentes aos projetos desenvolvidos, observando prazos e compromissos pré-

estabelecidos;  

b) Estruturar, organizar e atualizar os bancos de dados, sistemas operacionais e rede 

do CES Rioterra;  

c) Desenvolver instrumentos, propor e apoiar a criação e aquisição de produtos e 

materiais para a gestão e comunicação da informação do CES Rioterra;  

d) Apoiar os trabalhos de elaboração de materiais cartográficos, publicações e estudos 

desenvolvidos pelo CES Rioterra;  

e) Apoiar as atividades em Porto Velho, Itapuã do Oeste, Rio Crespo, Cujubim, 

Machadinho do Oeste, e demais municípios de atuação da instituição;  

f) Dar suporte técnico, levantar demandas, propor e executar atividades nos 

municípios de atuação da instituição, bem como, viajar para estes e neles atuar no que 

for necessário para consecução dos objetivos dos projetos;  

g) Participar das atividades previstas nos projetos (cursos, oficinas, intercâmbios, 

seminários, e quaisquer outros eventos de formação ou sensibilização de comunidades 

e parceiros governamentais e não governamentais);  

h) Organizar informações e apresentar relatórios referentes às ações dos projetos de 

acordo com as orientações e solicitações da coordenação geral de projetos; 

 

6. Documentos necessários para o processo seletivo  

a) Fotocópia da Cédula de Identidade;  

b) Fotocópia da prova de inscrição no CPF/MF;  

c) Fotocópia de um comprovante de endereço datado de no máximo um mês anterior 

ao dia marcado para a apresentação dos documentos elencados neste item;  

d) Fotocópia dos diplomas e títulos de especialidade;  

e) Fotocópia da CNH, categoria B; 



 
 

 

f) Currículo Vitae; e  

g) Documentos comprobatórios das exigências dos itens 3 e 4.  

 

7. Forma de contratação  

A pessoa selecionada será contratada como CELETISTA, com carga horária semanal de 

44 horas.  

 

8. Salário  

A combinar.  

 

9. Processo de seleção e prazos  

Recebimento de currículos até 05 de Novembro de 2015.  

O currículo deverá ser enviado através do seguinte e-mail: 

administrativo@rioterra.org.br  

 

OBS: Somente serão considerados os currículos enviados para este endereço 

eletrônico.  

 

Porto Velho/RO, 22 de outubro de 2015. 

 

 

Fabiana B. Gomes 

Presidente do Centro de Estudos Rioterra 


