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Contratação de Autônomo (RPA) – IBICT 

Vaga para Designer Instrucional 

Projeto:  Dimensionamento da força de trabalho em Secretarias de Saúde para tomada de 
decisão em gestão do trabalho em saúde a partir da coleta, estruturação e análise de 
dados quantitativos e qualitativos 

Local de Trabalho: Remoto e/ou presencial no IBICT 

Número de vagas: 01 

Duração: Até 40 dias (04/11 a 13/12/2021) 

Critério de Seleção: Análise curricular 

Regime de Contratação: Serviços Autônomos 

Valor Contratual (Líquido): R$ 22.500,00 (vinte dois mil e quinhentos reais)  

Requisitos básicos para a contratação: 

EXIGIDOS 
● Formação em Design, Comunicação Social, Novas Tecnologias de Aprendizagem ou 

Pedagogia; 
● Experiência comprovada de, no mínimo 5 anos de experiência na autoria de materiais 

instrucionais e desenvolvimento de recursos didático pedagógicos interativos e 
imersivos; 

● Competências e habilidades voltadas a escrita, revisão e design de criação; 
● Domínio na criação e desenvolvimento de recursos, ferramentas e projetos para ambientes 

web. 
 

DESEJADOS 
● Experiência recente no mercado editorial;  
● Conhecimento de novos instrumentos de informação e comunicação voltados a 

educação a distância.  

 
Principais atividades a serem desenvolvidas: 

1. Projeto Gráfico – Análise do briefing de Manual Técnico, contendo 250 páginas, para 
definição da linha criativa, norteada pelos objetivos didático-pedagógicos, que devem 
atender, de maneira lúdica e interativa, aos interesses do público-alvo para a realização dos 
conceitos e práticas a serem adotadas no dia a dia, visando a melhoria de atendimentos e 
condutas profissionais. Ou seja, definição da linha visual do Manual, com a escolha de 
formato, fontes, cores e elementos gráficos que além de agradáveis visualmente, valorizem 
e reforcem o conteúdo. 

2. Capa – Concepção de uma capa que provoque o interesse e a identificação com o conteúdo 
a ser explorado. Para o item desenvolvido, será considerada a essência das informações do 
Manual, bem como as características do perfil do consumidor. Sendo assim, a partir da 

http://www.ibict.br/


 

Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT) 

SAUS Quadra 5, Bloco H, Lote 6 – CEP: 70070-912 – Brasília – DF Tel.: (61) 3217 6350 / Fax: (61) 3217 6490 - www.ibict.br  

linha visual, traçada pelo projeto gráfico, cria-se a capa em uma etapa caracterizada por 
um trabalho minucioso, o qual envolve, ainda, avaliação de alternativas e aprove de 
esboços. 

3. Design Instrucional – Leitura crítica para indicação de ícones, hipertextos, boxes, 
infográficos, imagens ilustrativas e demais recursos editoriais voltados para uma melhor 
compreensão e fixação dos conceitos apresentados e das práticas estabelecidas; prezando, 
sempre, pela facilitação e interação do processo de ensino-aprendizagem junto ao material 
impresso explorado.  

4. Diagramação / Design Gráfico – Após liberação do original, fazer a diagramação completa 
do livro considerando as boas práticas editoriais, levando em conta o conforto na leitura e 
a disposição das informações. 

5. Infografia e Ilustração – Considerar traços, cores e fontes que estejam em harmonia com 
o projeto gráfico, em paralelo à primeira versão da diagramação; 

6. Revisão do Conteúdo – Revisão ortográfica e gramatical, assim como a exposição de ideias, 
para que fique clara, sem apresentar ambiguidades ou incoerências.  

7. Entrega da obra – Após a devolução da primeira versão da diagramação, os ajustes, 
apontados pela equipe de aprove e validação, deverão ser aplicados e cotejados para que 
tudo seja incluído na versão final da obra a ser liberada para a gráfica. 

 
Cronograma de produtos: 

Produto Data 
de Entrega 

Pagamento 

Parcela Condição Valor (R$) 

Produto 1: Plano de Trabalho detalhando as 
etapas:  projeto gráfico, design instrucional, 
diagramação, design gráfico, infográficos, 
ilustrações e conteúdo revisado. 

10 dias após a 
assinatura do 

contrato 

1ª Parcela 
(30% do Total) 

Mediante entrega 
do Produto 1 6.750,00 

Produto 2: Obra pronta, disponível online, 
com conteúdo revisado. 

14/12/2021 
2ª Parcela 

(70% do Total) 
Mediante entrega 

do Produto 2 
15.750,00 

 
Os interessados deverão enviar o Currículo Lattes atualizado para o e-mail: anamendes@ibict.br, 
até o dia 03/11/2021, com o título “VAGA PARA DESIGN INSTRUCIONAL”. 
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