
 

 

 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

Título do Projeto: “Pesquisa e desenvolvimento de arquitetura informacional para apoiar 
a criação de plataforma on-line com a finalidade de promover ações de voluntariado público 
em atividades de agricultura urbana”  

Referência IBICT: 0467/2017-74                                       Referência Fundep: 26306 

 

1.   TIPO DE SOLICITAÇÃO: 
 Contrato de RPA 

2. OBJETO DE CONTRATAÇÃO: 
 

Contratação de pessoa física para prestação de serviços de migração da base de dados do 
repositório Dspace para Biblioteca Digital do projeto. 

3. REQUISITOS DE QUALIFICAÇÃO: 
 

3.1. Exigido 

● Graduação em Ciência da Computação; 
● Experiência em programação; 
● Conhecimento em documentação técnica; 
● Conhecimento em Banco de Dados Relacional. 

 
 

3.2 Desejado 

● Mestrado em informática ou áreas afins; 
● Sólidos conhecimentos em Banco de dados relacional; 
● Conhecimento em DSPACE. 

 
4. ATIVIDADES / RESULTADOS: 

● Instalar e configurar o sistema do repositório institucional: 
○ Preparo da infraestrutura para o DSpace: 

■ Descrição dos requisitos (recursos) para máquina/servidor que 
hospedará o software. 

○ Instalação e Configuração: 
■  Instalação do software: 



 

 

 

 
● Definição dos parâmetros de instalação de acordo com a política 

do MDS; 
■ Apoio na configuração do software junto a equipe da biblioteca. 

○ Treinamento do DSpace: 
■ Capacitação da equipe de informática na manutenção do DSpace. 

● Entrega de 1 (um) relatório com as atividades realizadas. 
 

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: 

 

DATA DE INÍCIO: 02/2019 DATA DE FINALIZAÇÃO: 03/2019 

 

7. CRONOGRAMA DE ENTREGA E VALOR DAS PARCELAS: 

Produto 1 - Documento técnico contendo relatório das atividades realizadas na 
migração da base de dados – DSPACE do MDS. 

Deverá ser entregue com antecedência mínima de 15 dias (quinze) do prazo de 
encerramento do contrato para a validação do trabalho e do documento técnico junto à 
coordenação. 

 

Os interessados deverão encaminhar currículo com proposta financeira para 
agpprojetos@fundep.ufmg.br até o dia 12/02/2019. 

No campo “Assunto” do e-mail informar: [26306] – Profissional banco de dados. 

 

Belo Horizonte/MG, 07 de fevereiro de 2019. 


