PROJETOS GRÁFICOS DE PUBLICAÇÕES
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 elaboração de projeto gráfico, diagramação e finalização de publicações
impressas e eletrônicas durante o ano de 2016, conforme segue:
1. Atividades previstas são a elaboração de projeto gráfico, diagramação, idealização da capa e
finalização de arquivos para envio à gráfica referentes a brochuras e cadernos/jornais.
a. Brochuras a serem produzidas no formato impresso e eletrônico. Para referência,
conheça os livros: Rosa Luxemburgo ou o preço da liberdade
(http://rosaluxspba.org/rosa-luxemburgo-ou-o-preco-da-liberdade) e O Brasil made
in China (http://rosaluxspba.org/o-brasil-made-in-china-3).
b. Jornais e cadernos no formato impresso e eletrônico. Para referência, conheça dois
números de nosso periódico Ponto de Debate: Futebol. Poder. Crise.
(http://rosaluxspba.org/futebol-poder-crise-o-futebol-do-sul-da-europa)
e
Las
trampas del libre comercio (http://rosaluxspba.org/es/las-trampas-del-librecomercio).
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,
- Colaborar com a equipe de revisão, compreendendo a importância de relacionados à
linguagem e correção de texto,
- Dominar com profundidade a ciência do design,
- 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.
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COMO SE CANDIDATAR
São solicitados 3 (três) 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 livro 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 elaboração de todo o projeto gráfico de livro de artigos, a
ser impresso no formato de brochura e também ser disponilizado online, com
hiperlinks ativos e índice inteligente. Incluir todas as etapas, como elaboração da
capa e diagramação. Estime o tamanho fechado 16cm x 23cm e 100 páginas.
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).



Orçamento para jornal 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 elaboração de todo o projeto gráfico de um periódico, a
ser impresso como jornal, grampeado no meio e também ser disponilizado online,
com hiperlinks ativos. Incluir todas as etapas, como elaboração da capa e
diagramação. Estime o tamanho fechado A4 e 10 páginas.
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 "Projetos gráficos FRL
2016: seleção" até segunda-feira, 1º de fevereiro de 2016.
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