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Contratação de Prestação de serviço de desenvolvimento para o  
Programa de Monitoramento de Áreas Protegidas  

 

 

Introdução 

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 Monitoramento de Áreas Protegidas produz, sistematiza e disponibiliza 
informações sobre Terras Indígenas (TIs), Unidades de Conservação (UCs), terras militares, 
glebas do Incra, reservas garimpeiras e outras terras de interesse público. Monitora a situação 
jurídica, demográfica, projetos governamentais, caracterização ambiental e 
empreendimentos em TIs e UCs. Para saber mais sobre a atuação do Programa 
Monitoramento de Áreas Protegidas, acesse os sites especializados: 

Povos Indígenas do Brasil - pib.socioambiental.org 

Terras Indígenas no Brasil - ti.socioambiental.org 

Unidades de Conservação no Brasil - uc.socioambiental.org 

Para atualizar-se das ações e atividades do Instituto Socioambiental acesse nossos relatórios 
anuais detalhados: https://www.socioambiental.org/pt-br/o-isa/transparencia 

A Rede Amazônica de Informação Socioambiental Georreferenciada (Raisg) é um consórcio 
de organizações da sociedade civil dos países amazônicos, voltado para a sustentabilidade 
socioambiental da Amazônia e apoiado pela cooperação internacional, e atualmente é 
coordenado pelo ISA. As informações produzidas pela Raisg possibilitam a visualização 
integral da Amazônia e das ameaças e pressões que pairam sobre ela, e servem como 
informes de inteligência para que a Amazônia seja melhor conhecida, apreciada e cuidada. 
Para conhecer mais sobre o trabalho desenvolvido pela Raisg, acesse: 
www.amazoniasocioambiental.org 
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Objetivo 

Contratação de serviço de desenvolvedor para atualização e ajustes no site da Rede 
Amazônica de Informação Socioambiental Georreferenciada (RAISG): 
www.amazoniasocioambiental.org  

 

Requisitos 

(i) Desenvolvimento de sistemas baseados na plataforma WordPress 

(ii) Portfólio de trabalho que comprove a capacidade de realizar o serviço. 

 

Atribuições 

(i) Elaboração de um guia de uso do site da RAISG, em formato PDF ou online, com 
instruções de publicação para os editores (edição de páginas, inserção de notícias e demais 
conteúdos, verificação de downloads etc., com tabelas de consulta rápida para formatos de 
box, fotos, quadros, fontes). Produção de texto, imagens e finalização. 

(ii) Adequação do site para a nova identidade visual. 

(iii) Atualização da estrutura do site para o editor visual Elementor, com a troca das páginas 
para esse editor. 

(iv) Criação de uma página com dashboard de dados.  

(v) Embarcação do mapa online da RAISG. 

(vi) Adequação técnica do site para a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados) e GDPR (com 
políticas de privacidade e de cookies enviados pela RAISG). Essa adequação deverá 
considerar as normas para os seguintes países: Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador, Peru e 
Venezuela. 

(vii) 30h dedicadas a melhorias adicionais e manutenção do site.  

 

Considerações: 

➔ Disponibilização e acesso às informações: 

Os trabalhos serão realizados de maneira remota, com acesso à infraestrutura e aos 
dados necessários para a realização dos trabalhos. 

➔ Apresentação da proposta: 

A proposta deve contemplar a parte técnica e orçamentária do trabalho em questão. 

 

Prazos e condições de pagamento: 

 
A atualização do site deverá ser finalizada e aprovada até 17/12/2021. 

 

Para aplicar, enviar: 

1) Currículo atualizado; 
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2) Portfólio; 

3) Proposta técnica e orçamentária. 

 

A documentação solicitada deverá ser enviada até o dia 10/11/2021 para Júlia Jacomini 
(julia@socioambiental.org) com o assunto: Atualização do site da RAISG. 

 


