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VAGA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA APOIO À 

ORGANIZAÇÃO, REVISÃO E ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS TÉCNICOS DO PROJETO 

 
 

Projeto de pesquisa: Informação Tecnológica no Brasil (BrCris-T) 

Local de Trabalho: sede IBICT  

Número de vagas: 01  

Duração: 3 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 na organização, revisão e  

elaboração de documentos técnicos relacionados às estruturas de informação tecnológica no 

Brasil, compreendidos nas fases 01 (planejamento gestão) e 02 (estudo conceitual) do referido 

projeto de pesquisa. 

 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

 

 Seleção e organização de documentação produzida, referente às pesquisas e 

análises realizadas para  apoiar o desenho da infraestrutura de informção 

tecnológica, no âmbito do projeto de pesquisa; 

 Validação dos documentos compilados, junto à equipe do projeto de pesquisa, bem 

como a elaboração (quando necessária) de conteúdo para complementar e/ou 

aprofundar as análises, visando a completude e a clareza da descrição das 

atividades; 

 Revisão primária de documentação produzida no âmbito do projeto de pesquisa, 

incluindo verificação de ortografia, sitaxe e formatação de texto; 

 Revisão técnica de documentação produzida no âmbito do projeto de pesquisa; 

 Proposição de subserviços voltados para arquietura informacional do BrCris-T. 
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REQUISITOS BÁSICOS PARA A CONTRATAÇÃO 

 
Exigidos: 

 Formação em Comunicação, com Mestrado ou Doutorado em Ciência da Informação; 

 Experiência comprovada de, no mínimo, 05 anos em projetos de pesquisa, na área de  

Ciência, Tecnologia e Inovação; 

 Experiência comprovada de, no mínimo, 05 anos em coordenação e execução de 

projetos de pesquisa, na área de Ciência, Tecnologia e Inovação; 

 Conhecimento em produção de materiais bibliográficos, técnicos e/ou científicos; 

 Belíngue (Português – Inglês). 

 

Desejados: 

 Conhecimento e atuação em projetos com metodologia ágil; 

 Experiência na revisão de documentos técnicos e científicos; 

 Autoria comprovada em publicações bibliográficas, técnicas e/ou científicas. 

 
Os interessados deverão encaminhar o currículo profissional atualizado, para o e-mail: 
rafaelreis@ibict.br até o dia 06/04/2022, com o título “PARA APOIO À ORGANIZAÇÃO, 

REVISÃO E ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS TÉCNICOS DO PROJETO”. 
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