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PREPARAÇÃO E REVISÃO DE TEXTO 

EDITAL PARA CADASTRO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

Chamamento para empresas e pessoas interessadas 

 

 A Fundação Rosa Luxemburgo procura empresas e pessoas que estejam interessadas em 
prestar serviços de filmagem e edição de vídeo durante o ano de 2016, conforme segue: 

 

1. Atividades previstas: filmagem e gravação da íntegra de eventos, captação de áudio, edição 
de vídeo para internet. 
 

2. Forma de remuneração: por serviço prestado, mediante emissão de nota fiscal.  Importante: 
a FRL somente poderá efetuar pagamentos em conta bancária de mesma titularidade do CNPJ 
da empresa prestadora de serviço. 
 

3. Habilidades requeridas: Interesse em soluções criativas e capacidade de responder às 
demandas com agilidade, dominar com profundidade sua ocupação, ter familiaridade com 
políticas de propriedade intelectual livre e compartilhada, licenças de uso livre tanto para 
conteúdo e possuir disponibilidade para comparecer à sede da FRL em Pinheiros (SP) para 
reuniões quando necessário. 

 

COMO SE CANDIDATAR 

 

São solicitados 2 (dois) documentos em formato .pdf: 

 Currículo ou 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. 
 

 Orçamento para filmagem e edição de vídeo com os seguintes dados: 
a. Qualificação da empresa: razão social, CNPJ, inscrição estadual, endereço completo e 

dados bancários. Telefone e e-mail de contato. 
b. Simular o orçamento para filmagem de uma palestra com duração de 3 (três) horas 

no bairro de Pinheiros na cidade de São Paulo. Editar vídeo conforme diretrizes 
enviadas pela FRL, corrigir o material segundo revisão solicitada pela FRL e finalizar, 
subindo vídeo para plataforma online indicada. 

c. Assinatura e data  
d. Opcional: se achar conveniente, indicar alguma tabela que utilizou como base de 

valores para o orçamento (tabelas de sindicatos, de organizações, etc). 
 

Enviar a candidatura via e-mail para ana@rosaluxspba.org com o assunto "Vídeo FRL 2016: seleção" 
até sexta-feira, 22 de janeiro de 2016.   


