EDITAL PARA CADASTRO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Chamamento para empresas e pessoas interessadas no serviço de:

TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO
A Fundação Rosa Luxemburgo procura empresas que estejam interessadas em prestar serviços de
tecnologia de informação, cumprindo as seguintes tarefas:
1) Verificar as condições dos dispositivos de rede (roteador, switch e UPS), incluindo:







Temperatura
Cabeamento
Condição externa (por exemplo, danos visíveis)
Mensagens de erro (por exemplo, LEDs piscando, sons de aviso)
Sinal de WiFi
No-break, inclusive realizando um breve auto-teste

2) Garantir que dispositivos desconhecidos / sem suporte (isto é, switches não gerenciados)
não estejam conectados à rede;
3) Manter contato direto com a central em Berlim sobre erros que não possam ser
resolvidos e reportar o que foi feito para solucioná-lo;
4) Verificar as condições do servidor;
5) Garantir que os clientes RLS recebam IP da VLAN1 (por exemplo, IP do intervalo 10.x.x.1 10.x.x.126);
6) Informar / ajudar os usuários a salvar arquivos importantes no servidor (rede
compartilhada, por exemplo);
7) Informar / orientar os procedimentos para iniciar e encerrar usuários enquanto estiverem
conectados à VLAN1 pelo menos toda semana;
8) Auxiliar com consultoria para aquisição de hardware;
9) Atendimento regular para solução de problemas técnicos e configurações.
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REQUISITOS NECESSÁRIOS






Inglês fluente;
Possuir conhecimentos de segurança digital;
Ter conhecimentos como administrador de Windows Clients
Ter experiência de trabalho atendendo ou como ativista de organizações que defendem
privacidade, criptografia, segurança na internet, software livre, código aberto e tecnologias
livres;
Estar em São Paulo.

REQUISITOS DESEJÁVEIS



Conhecimento do idioma espanhol;
Conhecimento do idioma alemão;

COMO SE CANDIDATAR
São solicitados 3 (três) documentos em formato.pdf:


Currículo (com pretensão salarial) e portfólio da empresa, microempresa ou do
microempreendedor individual (MEI). Se for empresa, não esquecer de mencionar a
experiência da(s) pessoa(s) física(s) envolvidas. O documento pode ser bem sucinto.

Observação: reforçamos que a contratação será realizada por meio de prestação de serviço

Enviar a candidatura via e-mail para christiane.gomes@rosalux.org, com o assunto "Edital Técnico
de Informática – seleção, até 11 de março de 2019.
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