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VAGA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA APOIO À 

ORGANIZAÇÃO E À ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS TÉCNICOS DO 

PROJETO 

 

Projeto de pesquisa: “Estudos e desenvolvimento para interoperabilidade entre 

sistemas de informação visando a integração e gestão de conteúdos técnico- 

científicos” 

Local de Trabalho: sede IBICT 

Número de vagas: 01 

Duração (meses): 10 meses 

Critério de seleção: Análise curricular 

Valor contratual (líquido): R$ 48.000,00 

OBJETO DA CONTRATAÇÃO 

Contratação de pessoa física para a prestação de serviços de apoio à organização e 

à elaboração de documentos técnicos (usuário Ibict e usuário Instituição 

participante) do pacote tecnológico do novo Catálogo Coletivo Nacional de 

Publicações Seriadas (CCN). 

 
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

 

 
1. Compilação da documentação 
referente às pesquisas e análises 
realizadas no âmbito do Projeto de 
Pesquisa. 

Seleção e organização da documentação produzida 
referente às pesquisas e análises realizadas utilizadas para 
apoiar o desenho dos sistemas no âmbito do Projeto de 
Pesquisa. 

2. Validação dos documentos 
compilados junto à equipe do 
Projeto. 

Validação dos documentos compilados do Projeto de 
Pesquisa junto à equipe do Projeto de Pesquisa, bem como 
a elaboração (quando necessário) de conteúdo para 
complementar e/ou aprofundar as análises visando a 
completude e clareza da descrição das atividades 

3. Compilação da documentação 
referente aos componentes 
tecnológicos do novo Catálogo 
Coletivo Nacional de Publicações 
Seriadas (CCN). 

Seleção e organização da documentação referente ao 
desenvolvimento dos componentes tecnológicos do novo 
Catálogo Coletivo Nacional de Publicações Seriadas (CCN) 

4. Validação da documentação dos 
componentes tecnológicos junto à 
equipe do Projeto. 

 

Validação da documentação compilada referente aos 
componentes tecnológicos do novo CCN junto à equipe de 
Desenvolvimento do Projeto de Pesquisa, bem como a 
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 elaboração (quando necessário) de conteúdo para 
complementar e/ou aprofundar as análises visando a 
completude e clareza da descrição das atividades 

5. Proposição de subserviços 
informacionais 

Proposição de subserviços informacionais relacionados 
serviços bibliográficos tradicionais do Ibict 

 
 
 
 

 

Requisitos básicos para a contratação 

 
 

Exigidos: 

 Formação em Biblioteconomia, com Mestrado em Ciência da Informação 

 Experiência comprovada de, no mínimo, 10 anos em projetos de pesquisa em 

Ciência, Tecnologia e Inovação 

 Experiência comprovada de, no mínimo, 05 anos em coordenação de projetos 

de pesquisa em Ciência, Tecnologia e Inovação 

 Habilidades em ministrar treinamentos e em produção de materiais para 

capacitação de usuários 

 Conhecimento em bases de dados de registros bibliográficos técnicos e 

científicos 

 
Desejados: 

 Conhecimentos nos campos da Ciência da Computação, Análise e 

Desenvolvimento de Sistemas, Engenharia de Software e áreas correlatas 

 Experiência em atuação em projetos com metodologia ágil 

 
 
 

Os interessados deverão encaminhar o currículo profissional atualizado, para 

o e-mail: rafaelreis@ibict.br até o dia 04/03/2022, com o título “SERVIÇO 

ESPECIALIZADO PARA APOIO À ORGANIZAÇÃO E À ELABORAÇÃO DE 

DOCUMENTOS TÉCNICOS DO PROJETO”. 
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