
 

 

 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

PROJETO: Pesquisa e Desenvolvimento de Arquitetura Informacional para apoiar a criação de 
plataforma online com a finalidade de promover ações de voluntariado público em atividades de 

Agricultura Urbana 

                                    Ref. IBICT: 0299/2018-06 - Referência Fundep: 26656 

 

CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE DADOS BIBLIOMÉTRICOS E ALTMÉTRICOS 

 

DOS REQUISITOS BÁSICOS EXIGIDOS PARA A CONTRATAÇÃO 

● Conhecimentos Exigidos: 
○ Possuir diploma de graduação em curso de nível superior reconhecido pelo 

Ministério da Educação na área de Comunicação Social ou Ciência da Informação; 

○ Possuir mestrado e/ou doutorado na área de Comunicação Social ou Ciência da 
Informação; 

○ Experiência com coleta, sistematização e análise de dados bibliométricos e 
altmétricos. 

● Conhecimentos desejados 
o Conhecimento sobre o desenvolvimento de conteúdos voltados para divulgação e 

jornalismo científico. 

o Bilíngue (Português - Inglês) 

 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES A SEREM DESEMPENHADAS 

● Coletar, sistematizar e analisar dados e informações referentes à Agricultura Urbana, através 
de ferramentas altmétricas, para alimentação da Plataforma online do projeto em questão;  

● Apoiar na implementação da Biblioteca de Agricultura Urbana; 

● Coletar e categorizar produtos de divulgação científica (de língua portuguesa e inglesa) 
pertinentes ao tema do projeto, para alimentar a Biblioteca Digital de Agricultura Urbana. 

 

5.  FORMA E LOCAL DE TRABALHO: 



 

 

 

 
 

Os trabalhos serão desenvolvidos de forma autônoma, orientados pela coordenação do 
projeto e sua equipe. Reuniões para esclarecimento de dúvidas relacionadas ao trabalho 
poderão ser realizadas com a equipe do projeto em locais e horários previamente 
agendados pelo coordenador do projeto, em Brasília - DF.   

 

6. PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: 

Quarenta e cinco dias. 

7. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

Parcela única após apresentação e aprovação pela coordenação do projeto, de relatório 
técnico contendo as atividades desempenhadas. 

 

Os interessados deverão encaminhar currículo com proposta financeira para 
agpprojetos@fundep.ufmg.br até o dia 19/02/2019. 

No campo “Assunto” do e-mail informar: [26656] – PROFISSIONAL DE DADOS 
BIBLIOMÉTRICOS E ALTMÉTRICOS 

 

Belo Horizonte/MG, 14 de fevereiro de 2019. 


