TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS
CONTRATAÇÃO DE PROGRAMADOR PYTHON
O Instituto Sul-Americano de Governo em Saúde (ISAGS) é um órgão de caráter intergovernamental,
público integrante do Conselho Sul-Americano de Saúde estabelecido no Tratado Constitutivo da
UNASUL e com sede na cidade do Rio de Janeiro.
O ISAGS é um centro de altos estudos e debate de políticas para o desenvolvimento de líderes e de
recursos humanos estratégicos em saúde, fomentando a governança e condução em saúde dos países
da América do Sul e dando insumos para articular a atuação regional em saúde global.
1. OBJETIVO
Programar alguns parâmetros na plataforma ERP para a automação dos processos administrativos
internos da organização.
2.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E PARAMETROS DE QUALIDADE

O ISAGS recruta um programador Junior com conhecimento de Python para a reprogramação e
implementação da plataforma Odoo, incluindo a adaptação de módulos e a automação de processos
internos.
O pagamento será feito por meio de recibo de folha de pagamento autônomo (RPA) ou contrato por
meio de Micro Empreendedor Individual (MEI).
O programador deve trabalhar pelo menos 5 horas por semana na instituição com a equipe técnica, o
resto das horas pode ser trabalhado remotamente; e irá realizar os seguintes serviços:
Programação do ERP (Odoo / OpenERP).
Gestão dos diferentes módulos do ERP, desenvolvimento e adaptação de novas
funcionalidades.
Gerenciamento de banco de dados (banco de dados)
3. CRONOGRAMA
De Dezembro 2017 a Janeiro 2018
4. CRITÉRIO DE SELEÇÃO
A oferta deve incluir o valor por hora de programação.
As ofertas serão avaliadas de acordo com os seguintes critérios:
-

Preço: custo total por hora, levando em conta que um RPA implica um custo de 20% para o
contratante para cada hora do que um MEI.
Experiência: Apresentação de documentos que suportam a experiência do programador em
linguagem Python.
Tempo: disponibilidade explícita de poder trabalhar em dezembro e janeiro com pelo menos 5
horas por semana na instituição até a conclusão do projeto

Extra: Será dada maior atenção aos programadores que também enviem documentação para apoiar sua
experiência em:
- conhecimento avançado em Python
- Experiência em desenvolvimentos com ODOO. O conhecimento da antiga e nova API ODOO será
avaliado.
- Experiência em suporte e atendimento ao cliente das funcionalidades ODOO desenvolvidas e básicas.
- Conhecimento do espanhol a nível técnico (leitura de manuais, documentação, etc.)
5. VALOR E VIGENCIA DO CONTRATO
O valor bruto do contrato será o número de horas necessárias para completar o projeto ao preço
acordado por hora a serem pagos vinculados à entrega dos produtos e à aceitação dos mesmos por

parte do ISAGS. O contrato terá vigência de dois meses. Em caso de encerramento do contrato, o
mesmo deverá ser acordado entre ambas as partes.
6. PRAZOS
Em caso de solicitação de extensões de prazos, os mesmos deverão ser solicitados com 5 (cinco) dias de
antecipação pelo fornecedor e esta extensão deverá ser aprovada pelo ISAGS.
7. INSCRIÇÕES
Os candidatos interessados deverão enviar currículo + custo por hora de trabalho para:
becarioadm@isags-unasur.org. Dúvidas sobre o processo também deverão ser encaminhadas para este
e-mail.

