
 

 

 

 

SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS 

Ref. FUNDEP 25545 – Ref. IBICT 0473/2017 

 

TÍTULO DO PROJETO: Desenvolvimento de metodologia para formulação de políticas, planos e 
programas de curto prazo para a Área Metropolitana de Brasília, com a disponibilização de 
instrumentos de apoio ao processo de tomada de decisões - PROJETO BSB2060 (6). 

TIPO DE SOLICITAÇÃO: Contratação de Serviço Especializado na Área de Design de Web. 

 
REQUISITOS DE QUALIFICAÇÃO 
 
 Nível superior completo, graduação em Desenho Industrial com atuação comprovada em Design 

Gráfico e Design de Web. 

 Experiência comprovada nos Softwares: ADOBE XD, SKETCH APP, AXURE, PACOTE ADOBE. 
Experiência em Web: HTML/CSS, BOOTSTRAP/MATERIAL DESIGN - FRAMEWORKS CSS, 
JAVASCRIPT/JQUERY/ANGULAR, SASS, WORDPRESS/JOOMLA/LIFERAY - CMS, USER EXPERIENCE 
(UX), USER INTERFACE (UI). Conhecimentos sólidos em criação de interfaces do usuário. 
Experiência em construção de sites e aplicativos. Conhecimentos em Design Thinking e em 
processos com foco no usuário. Experiência na definição de fluxos do usuário e criação de 
protótipos navegáveis para aplicativos. 

 

FORMAÇÃO DESEJADA 

 Profissional com formação na área de Design ou áreas correlatas com ênfase em Desenho de 
Web.  

 
 
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES A SEREM DESEMPENHADAS 

Remodelagem da interface web do sistema CRIS temático Mobilidade Urbana, com vistas a prover 
usabilidade e uma melhor experiência do usuário na utilização do mesmo. 
 
 
DA LOCALIDADE DO TRABALHO 

Tendo em vista que a coordenação do Projeto está localizada em Brasília e o Projeto aborda 
questões relativas à Área Metropolitana de Brasília, as atividades serão desenvolvidas nas 
instalações do IBICT - Brasília, DF e o contratado deverá estar sediado nesta cidade. O contratado 
deverá ter disponibilidade para interação direta com a coordenação e equipe do Projeto, com vistas 
a definições de necessidades específicas, detalhamento de tarefas, acompanhamento e validação 
do trabalho desenvolvido. 



 

 

 

 
Data de Início: 12/2018 

Data de Término: 01/2019 

Prazo de Execução: até 30 dias após a assinatura do contrato 

Prazo de pagamento: em até 10 dias após entrega e validação do produto pela Coordenação 
 

Os interessados deverão encaminhar currículo com orçamento para 
thiagoabreu@fundep.ufmg.br até o dia 17/12/2018. 

No campo “Assunto” do e-mail informar: [25545] – Web Designer. 

 

Belo Horizonte/MG, 12 de dezembro de 2018. 


