CONTRATAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA WEB GERENCIAMENTO
DE PRODUÇÃO
PROGRAMA XINGU
O Instituto Socioambiental (ISA) é uma associação civil, sem fins lucrativos,
qualificada como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (Oscip),
fundada em 1994 para propor soluções integradas a questões socioambientais. O ISA
tem como objetivo defender bens e direitos sociais, coletivos e difusos, relativos ao
meio ambiente, ao patrimônio cultural, aos direitos humanos e dos povos. Com sede
em São Paulo e subsedes em Brasília, São Gabriel da Cachoeira (AM), Manaus (AM),
Boa Vista (RR), Altamira (PA), Eldorado (SP) e Canarana (MT), o ISA privilegia ações
que articulem projetos de caráter demonstrativo, campanhas e programas de trabalho
e parcerias, combinando diversas modalidades e níveis de atuação, desde o local, ao
regional, ao nacional e ao global. Atua localmente no Rio Negro (AM), no Território
Indígena do Xingu (MT) e no Vale do Ribeira (SP). Para saber mais sobre o ISA,
acesse: www.socioambiental.org
O Programa Xingu quer contribuir com o ordenamento socioambiental da Bacia do
Rio Xingu, considerando a expressiva diversidade socioambiental que a caracteriza e a
importância do corredor de áreas protegidas de 26 milhões de ha que inclui Terras
Indígenas e Unidades de Conservação, ao longo do Rio Xingu. Articulando parcerias e
promovendo diálogos intersetoriais, o Programa desenvolve projetos voltados à
proteção e sustentabilidade dos 26 povos indígenas e das populações ribeirinhas que
habitam a região, à viabilização da agricultura familiar, à adequação ambiental da
produção agropecuária e à proteção dos recursos hídricos.

Objetivo:
Contratação de Pessoa Jurídica para o desenvolvimento da segunda fase do sistema
de gerenciamento financeiro e cadastral do Mel dos Índios do Xingu.

Requisitos
● Desejável prática no desenvolvimento de aplicativos para web utilizando a
linguagem PHP versão 7+, bem como conhecimentos em HTML, CSS e
Javascript;
● Conhecimentos em Sistema Operacional GNU/Linux e configuração de
servidores web (Apache/Nginx);
● Desejável experiência na utilização de sistemas de controle de versão Git;
● Conhecimento do framework Symfony 2 e 3;
● Desejável experiência com banco de dados PostgreSQL;
● Conhecimentos sobre levantamento de requisitos de sistemas;
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● Conhecimentos sobre programação orientado a objeto e padrão MVC;
● A empresa deve fornecer documentação que comprove capacidade técnica para
execução do projeto.

Atribuições
Atuar no desenvolvimento e manutenção de sistema web para gerenciamento de
produção de mel e produtos da floresta:
●
●
●
●
●
●

Interpretar análise de requisitos junto a equipe do projeto;
Desenvolver interface de relatórios para o sistema;
Realizar ajustes em campos e criação de novas funcionalidades;
Atualizar versão do framework Symfony;
Fornecer documentação para sistemas web desenvolvidos;
Realizar rotinas de manutenção para garantir o funcionamento do sistema.

Valor:
Apresentar proposta com valor global para o desenvolvimento.
Demais Informações
A atuação do profissional e/ou equipe será remota, com reuniões de acompanhamento
das atividades realizadas via WEB, se forem necessárias atividades presenciais os
custos de deslocamento serão por conta do contratante.
Data Limite
Enviar propostas por e-mail até a data: 25/11/2019
Interessados

devem

enviar
currículo
para
melxinguweb19@socioambiental.org com o título: MEL XINGU WEB.

o

e-mail

O ISA entrará em contato até o dia 05/12/2019 apenas com as pessoas selecionadas,
com base nos critérios de seleção.

Escopo de ajustes
Em quase todo o sistema foi requerido ajustes sejam eles inserções de novos campos,
ou ainda modificação de layout, abaixo será descrito tela a tela no que consistirão os
ajustes.
● Cadastro de produtor
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■

Campo etnia deve virar lista fechada (será enviado valores)

Campo terra indígena deve virar lista fechada (será enviado valores)
Campo aldeia deve virar lista fechada (será enviado valores)
Campo associação deve virar lista fechada (será enviado valores)
Campo grupo SPG deve virar lista fechada (será enviado valores)
Tirar obrigatoriedade de informar CPG
Tirar obrigatoriedade de informar RG
■ Implementar paginação no grid para evitar tela muito longa no scroll
vertical.

■
■
■
■
■
■

● Cadastro de produto
Permitir uso de vírgulas como decimal
■ Incluir campo de unidade (quilograma ou unidade)
■

● Cadastro de comprador
■

Incluir campo para razão social

■ Campo nome se tornar “nome fantasia”
● Cadastro de material
Permitir uso de vírgulas como decimal no campo valor unitário
■ Incluir campo de unidade (quilograma ou unidade)
■

● Cadastro de fornecedor
■

Incluir campo para razão social

■ Campo nome se tornar “nome fantasia”
● Entrada de material
■
■
■

Campo data já vir preenchido com a data do dia
Dar maior destaque para botão “salvar”
Incluir campo para anexar foto de nota fiscal

● Entrada de produto
Ordenar produtor por ordem alfabética
Campo data já vir preenchido com a data do dia
■ Dar maior destaque para o botão “salvar”
■
■

● Saída de material
Ordenar produtor por ordem alfabética
Tirar obrigatoriedade de informar Nota Fiscal
■ Dar maior destaque para botão “salvar”
■
■

● Saída de produto
Tirar obrigatoriedade de informar Nota Fiscal
Ordenar comprador por ordem alfabética
■ Dar maior destaque para o botão “salvar”
■
■

● Homepage/Dashboard (tela inicial)
■
■

Todas as listagem apresentarem possibilidade de paginação
Incluir listagem de quantidade de estoque de produtos
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■ Incluir listagem de quantidade de estoque de materiais
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