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Vaga para Analista e Desenvolvimento de Sistemas 

Projeto: Estudos para atualização tecnológica de ecossistema de informação do Tribunal de 

Justiça do Distrito Federal e Territórios 

Local de Trabalho: Remoto e presencial no Ibict e TJDFT 

Número de vagas: 01 

Duração: (04 meses) 

Critério de Seleção: Análise curricular e entrevista remota 

Regime de contratação: Serviços Autônomos  

Valor contratual: R$20.000,00 (vinte mil reais) – Líquido  

 

Requisitos básicos para a contratação 

 

EXIGIDOS 

● Graduação em curso de nível superior reconhecido pelo Ministério da Educação em 
Ciência da Computação, Análise e Desenvolvimento de Sistemas ou áreas afins;  

● Ter participação e atuação comprovada em projetos de pesquisas na temática de 
Ciência da Informação; 

● Ter conhecimento comprovado em plataformas com o VuFind, incluindo 
desenvolvimento de funcionalidades e integração de sistemas distintos por meio de 
coleta automática de dados. 

DESEJADOS 

● Conhecer os processos de desenvolvimento de ferramentas tecnológicas 
(softwares); 

● Conhecimentos sobre implementação de acessibilidade no VuFind; 
● Possuir experiência atuação em containers; 
● Possuir experiência em implantação de sistemas em órgãos públicos; 
● Mestrado na área de tecnologia; 

  
 

 

http://www.ibict.br/
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Principais atividades a serem desenvolvidas 

 

● Implementação de sistema de descoberta e entrega no TJDFT baseado no VuFind 

● Apoio a outros sistemas de informação voltados à disseminação da informação 

● Entregar relatórios das atividades desenvolvidas conforme definido pela 
coordenação do projeto e definido em contrato.  

 

Cronograma de produtos  

Produto  Data de entrega  Valor da atividade  

Produto 1: instalação do 
sistema de descoberta e 
entrega no padrão de container 
do TJDFT 

50% mediante a entrega do 
produto.  

50% - R$ 10.000,00 

Produto 2: Customização e 
ajustes do Sistema de 
Descoberta e Entrega  com a 
integração do DSpace, 
Biblioteca e Revistas 
 

50% mediante a entrega do 
produto.  

50% - R$ 10.000,00 

Os interessados deverão encaminhar o currículo lattes atualizado, para o e-mail: 

cotec@ibict.br até o dia 13/08/2021, com o título “VAGA PARA ANALISTA-2/2021 E 

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA VUFIND”. 

http://www.ibict.br/

