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IBICT – Banco de Currículos de Pesquisadores e 
Assistentes de Pesquisa 

 
Categoria: Processo de seleção 
Modalidade: Bolsa de Pesquisa 
Publicado em: 17/02/2022 
 
Considerando que as competências do IBICT em diferentes áreas do conhecimento 

têm muitas aplicações possíveis no desenvolvimento de pesquisas; 

Considerando o número de projetos em execução e necessidade da identificação de 

um grande número de novos pesquisadores e assistentes de pesquisa para 

colaboração esporádica nesses projetos;  

Considerando que o IBICT é uma Instituição Científica e Tecnológica – ICT e possui 

Fundação de Apoio autorizada na forma da Lei nº 8.958/94, regulamentada pelo 

Decreto 7.423/2010; e 

Considerando a Portaria IBICT nº061/2014 e Portaria IBICT nº012/2017, que 

estabelecem critérios para composição das equipes de projetos que se enquadram 

nas Leis nos 8.958/94, 12.349/2014, 10.973/2004 e 12.863/2013, e nos Decretos 

7.423/2010 e 7.544/2011;  

 

O IBICT torna público os critérios e prazos para construção do banco de currículos de 

pesquisadores para, possivelmente, atuarem em projetos de pesquisa desenvolvidos 

pelo IBICT.  

 

I. Da inscrição 

O candidato deverá enviar o Currículo Lattes atualizado no formato PDF para o 

endereço: bancodecurriculos_pesquisadores@ibict.br indicando o código no título 

da mensagem, conforme formação e área de atuação definido no quadro nº01, 

anexo. 

 

II. Do objetivo 

Agilizar o processo de seleção de pesquisadores individuais, alunos de graduação e pós-
graduação regularmente matriculados, para realização de atividades científicas de 
caráter esporádico, em projetos de pesquisa e de desenvolvimento do IBICT por meio 
do financiamento de bolsas de pesquisa. 



 

III. Dos Requisitos Básicos 

a) Pesquisadores e Assistentes de Pesquisa individuais: Apresentar destacado 
desempenho na coordenação e/ou gestão e/ou desenvolvimento de atividades de 
pesquisa; ou 

 
b) Alunos de graduação e pós graduação: Estar regularmente matriculado; ou 

 

c) Ter experiência profissional ou acadêmica vinculada ao objeto do projeto de 
pesquisa e de desenvolvimento do IBICT. 

 

IV. Da seleção 

A seleção dos candidatos será realizada conforme a necessidade, seguindo os critérios 
de avaliação do Currículo Lattes conforme estabelecido pela Portaria Ibict nº 061/2014 
– atualizada pela Portaria Ibict nº 021/2017, e entrevistas.  

O coordenador do projeto no IBICT MCTI é soberano na etapa final de implementação 
da bolsa de pesquisa, tendo por base a relação entre o projeto de pesquisa em curso e 
o currículo lattes submetido ao banco de currículos, bem como outros instrumentos de 
seleção que poderão ser estabelecidos pelo coordenador do projeto. 

 

V. Da implementação 

As bolsas serão implementadas a partir da disponibilidade de recurso financeiro e da 
decisão do coordenador do projeto, por meio de consulta ao banco de currículos. 

1) Não há classificação de prioridade na seleção, sendo responsabilidade do 
coordenador do projeto a decisão de seleção e de potenciais outros 
instrumentos de seleção para implementação, observada a aderência de 
currículo e projeto.  

2) A implementação e a continuidade de aplicação financeira da bolsa dependem 
da liberação dos recursos pelo órgão financiador do projeto, não sendo 
responsabilidade do IBICT/MCTI potenciais suspensões ou cortes de bolsas.  

3) A implementação da bolsa não gerará qualquer vínculo empregatício entre o 
IBICT, MCTI ou Fundação de Apoio autorizada do IBICT e o bolsista, que 
desempenhará suas atribuições vinculadas às atividades de pesquisa e 
desenvolvimentos do IBICT; 

4) O instrumento de formalização da bolsa poderá ser rescindido a qualquer tempo, 
por iniciativa unilateral de qualquer das partes, mediante comunicação prévia de 
10 (dez) dias.  

 VI. Do Prazo 

O prazo para recebimento dos currículos será de 03 (três) meses, com possibilidade de 
ser prorrogado caso não haja êxito na seleção. 



 

Anexo - Quadro nº 01 

Código Projeto Objetivo Geral Formação e/ou área de atuação 

P1 

Subsídios ao planejamento 
e à implantação de uma 
infraestrutura de Ciência 

Cidadã 

Aportar contribuições, a partir da Ciência da 
Informação, para o desenvolvimento de uma 

Plataforma de Ciência Cidadã pelo IBICT, 
visando promover contribuições recíprocas 

entre conhecimentos científicos e não 
científicos, bem como o engajamento social na 

ciência, particularmente em questões 
pertinentes aos objetivos do desenvolvimento 

sustentável.  

Graduandos, graduados, pós-graduação 
em andamento, mestres e doutores nas 
áreas de: design; ciência da informação; 
e computação 

P2 

Estudo e proposição de 
metodologia de 

infraestrutura para 
preservação de páginas 

webs no contexto do 
governo federal 

Desenvolver modelo de preservação digital e 
de sustentação do arquivamento a longo prazo 

de páginas web do governo federal, para 
garantir o acesso à informação a futuras 

gerações 

Graduandos, graduados, pós-graduação 
em andamento, mestres e doutores nas 
áreas de: ciência da informação; e 
computação. 
Preferencialmente com experiência em 
Preservação Digital 

P3 
Imago - Banco de Imagens 
em Ciência e Tecnologia  

Criar modelo de banco de imagens que possa 
ser integrado e replicado em outras instituições 

para o mesmo fim 

Graduandos, graduados, pós- graduação 
em andamento, mestres e doutores nas 
áreas de: design; e computação 

P4 
Projeto de  Escola de 

Informação em Ciência e 
Tecnologia: 1ª fase 

Propor um modelo de ecossistema de 
informação para a Escola de Informação em 

Ciência e Tecnologia com integração de várias 
tecnologias. 

Graduandos, graduados, pós-graduação 
em andamento, mestres e doutores nas 
áreas de: ciência da informação; 
educação; design e 
computação 

P5 

Pesquisa e 
desenvolvimento de um 

Repositório de Códigos de 
Sistemas para CT&I : 1ª 

fase 

Organizar e fornecer infraestrutura para 
organização de códigos livres (Open Source) de 

sistemas voltados para a pesquisa em CT&I. 

Graduandos, graduados, pós-graduação 
em andamento, mestres e doutores nas 
áreas de: ciência da informação; e 
computação 

P6 
Estudo sobre o Panorama 

da Informação para a 
Sustentabilidade 

Definir os fundamentos para estruturação do 
Laboratório de Informação para a 

Sustentabilidade (LIS) e da plataforma de 
Informação em Serviços Ambientais e 

Ecossistêmicos (InfoBio). 

Graduação ou pós-graduação em áreas 
ambientais. 

 

P7 

Análise da Informação 
Científica e 

Implementação dos 
Princípios FAIR sobre o 

Ecossistema da Pesquisa 
Científica no Brasil 

Disponibilizar a informação agregada para 
universidades/institutos de pesquisa, governo, 

agências de fomento, iniciativas privadas e 
sociedade em geral 

Graduação em andamento ou 
Graduação Concluída nas seguintes 
áreas: Ciência da Computação ou Área 
Correlata (programação JAVA); Ciência 
de Dados (programação Python e JAVA);  
Web Design (programação CSS, UI/UX, 
Bootstrap) 
 

P8 

Projeto de pesquisa para o 
desenvolvimento de 

estudos para facilitar a 
navegação e análise de 

publicações seriadas 

Realizar estudos para aprimorar o processo 
automático de coleta e a análise da informação 
a partir da extração, visualização e geração de 

subserviços para os usuários.  

Graduandos, graduados, pós- graduação 
em andamento, mestres e doutores nas 
áreas de Ciência da Informação; 
Biblioteconomia; Ciência da 
Computação, Análise e 
Desenvolvimento de Sistemas, 
Engenharia de Software e/ou áreas 
correlatas; Ciência de Dados; 
Arquivologia; Web Design; 
Comunicação, Publicidade e Marketing; 



Estatística; Letras (Tradução 
Inglês/Espanhol) 

P10 

Plataforma Digital de 
Negociação para o 

Ecossistema de Inovação 
Internacional para 
Pequenas e Médias 
Empresas Brasileiras  

Apresentar proposta de uma plataforma de 
negociação digital para empreendedores que 

desejam participar de projetos e programas de 
inovação 

Graduação/pós-graduação em Relações 
Internacionais ou Ciência da Informação 

 

P11 

Estudos de modernização 
da produção e 

divulgação/popularização 
de informação científica e 

tecnológica. 

Potencializar as ações do Canal Ciência para 
tornar mais efetiva a divulgação da ciência 

brasileira/mundial, utilizando metodologias e 
ferramentas de comunicação adequadas às 

exigências da sociedade moderna. 

Formação em qualquer área do 
conhecimento, com atuação 
comprovada em pesquisa em 
Divulgação Científica;  

Formação em Ciências da Computação 
ou área correlata, com atuação 
comprovada em desenvolvimento web 
(programação HTML, PHP, CSS, 
JavaScript, html e Wordpress). 

 

P12  

Pesquisa para 
desenvolvimento de 

Plataforma Inteligente de 
Coleta, Organização, 

Certificação, Análise e 
Reuso da Informação 

Desenvolver metodologias de coleta, 
organização, geração de identificadores 

persistentes e certificação da informação 

Graduação em andamento ou 
Graduação Concluída nas seguintes 
áreas: Ciência da Computação ou Área 
Correlata (programação JAVA); Ciência 
de Dados (programação Python e JAVA);  
Web Design (programação CSS, UI/UX, 
Bootstrap) 
 

P13 

Estudos voltados a criação 
de modelo para criação e 
gestão de ecossistema de 

informação governamental  

Criação modelo de ecossistema de informação 
governamental, incluindo estratégias para sua 

implementação, gestão e manutenção.  

Graduandos, graduados, pós-graduação 
em andamento, mestres e doutores nas 
áreas de: ciência da informação; design 
e computação 

P14 
Estudos para articulação e 
comunicação em ciência e 

tecnologia 

Propor modelo de articulação institucional com 
foco na criação de redes e comunicação em 

ciência e tecnologia 

Graduandos, graduados, pós- graduação 
em andamento, mestres e doutores nas 
áreas de: ciência da informação, 
comunicação e outras áreas do 
conhecimento desde que possuam 
experiência em articulação 
interinstitucional. 

P15 

Realização de estudos para 
a aplicação de técnicas de 
Inteligência Artificial e da 
área de Ciência de Dados 

para o tratamento de 
recursos bibliográficos 

presentes nos acervos das 
bibliotecas e demais 

unidades de informação. 

Desenvolver infraestrutura de informação 
científica e técnica para a geração de 
subserviços e tratamento de recursos 

bibliográficos presentes nos acervos das 
bibliotecas e demais unidades de informação 

tanto de instituições públicas quanto de 
instituições privadas. 

Graduandos, graduados, pós- graduação 
em andamento, mestres e doutores nas 
áreas de Ciência da Informação; 
Biblioteconomia; Ciência da 
Computação, Análise e 
Desenvolvimento de Sistemas, 
Engenharia de Software e/ou áreas 
correlatas; Ciência de Dados; 
Arquivologia; Web Design; 
Comunicação, Publicidade e Marketing; 
Estatística; Letras (Tradução 
Inglês/Espanhol 



P16 

Pesquisa e 
desenvolvimento de  

ferramenta de tecnologia 
para subsidiar a gestão da 
informação para área do 

setor de turismo de 
captação de eventos. 

Criação de um observatório para sistema 
estratégico de gestão de Banco de Dados de 

Eventos e Ações de Sensibilização de 
Promotores de Eventos. 

Graduação ou pós-graduação em: 
Ciência da Informação, Turismo, 
Tecnologia da Informação, Comunicação 

P17 

 
O objeto deste projeto é a 
Informação Tecnológica, 

entendida como todo tipo 
de conhecimento 

relacionado com o modo 
de fazer um produto ou 
prestar um serviço para 
colocá-lo no mercado. 

Criação de infraestrutura de informação 
tecnológica que reúna os elementos 

estratégicos no tema para fundamentar as 
decisões que levem ao desenvolvimento 

sustentável do país. 

Graduação ou pós-graduação em, 
Ciência da Informação, Tecnologia da 
Informação, Comunicação 

P18 

Estudos para 
implementação de um 
sistema integrado de 

inclusão digital e 
informacional para 

mulheres em situação de 
vulnerabilidade 

Criar um sistema de informação que integre e 
virtualize os serviços de atendimento de forma 

territorializada para acolhimento e 
empoderamento de mulheres vítimas de 

violência 

Graduação ou pós-graduação em: 
Ciência da Informação, Tecnologia da 
Informação, Comunicação, Ciências 
Sociais 

 


