Programador para o Instituto Palmas – Adaptação do software para a
gestão de instituições microfinanceiras OurBank para a rede de Bancos Comunitários
A pessoa selecionada terá que trabalhar com a equipe de Mahiti Infotech e do Instituto Palmas na
adaptação do software OurBank à metodologia de Banco Comunitário do Banco Palmas e na
implementação do software na rede de Bancos Comunitários.

O Instituto Palmas é uma organização da sociedade civil, sem fins lucrativos, com sede em
Fortaleza-CE, cujo objetivo é fazer a gestão do conhecimento e difusão das práticas de Economia
Solidária do Banco Palmas (Banco popular do Conjunto Palmeiras) e coordenar uma rede de mais
de 40 bancos comunitários. O foco da ação está voltado para implantação de sistemas econômicos
alternativos na perspectivada inclusão social.

O que é um Banco Comunitário?
Bancos Comunitários são serviços financeiros solidários, em rede, de natureza associativa e
comunitária, voltados para a geração de trabalho e renda na perspectiva de reorganização das
economias locais, tendo por base os princípios da Economia Solidária. Seu objetivo é promover o
desenvolvimento de territórios de baixa renda, através do fomento à criação de redes locais de
produção e consumo, em seus diversos âmbitos, como: empreendimentos socioprodutivos, de
prestação de serviços, de apoio à comercialização (bodegas, mercadinhos, lojas e feiras solidárias),
organizações de consumidores e produtores.”

Requerimentos técnicos
PHP5.0 and above
knowledge on MYSQL. should be able to write sql queries
knowledge on zend frame work or any other MVC frame works
knowledge on linux
knowledge on javascripts
at least 6 months experience in development
Requerimentos gerais
Inglês avançado
Experiência em gestão de projetos
Competências no desenvolvimento de sites é recomendado.

Condições
Carteira assinada um ano, R$ 4.000,00 mensais.

Como aplicar
Enviar carta de apresentação e currículo em inglês e português para asier@bancopalmas.org.br e
pmorizio@bancopalmas.org.br antes do 20 de Março, 2011.
Links relevantes
www.bancopalmas.org.br
http://www.mahiti.org/news/mahiti-is-proud-to-release-the-ourbank-version-2.0

Instituto Palmas • Av. Val Paraíso 698, Conjunto Palmeiras. Fortaleza - Ceará - Brasil • http://bancopalmas.org.br •
bancopalmas@uol.com.br • +55 (85) 3250-8279 / 3269-1547

