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Vaga para profissional de Informática 

Projeto: 29178 - P13/IBICT/ Ecossistema de Informação Governamental 

Local de Trabalho: Remoto  

Número de vagas: 01 

Duração: (03 meses) 

Critério de Seleção: Análise curricular e entrevista remota 

Regime de contratação: Serviços Autônomos  

Valor contratual: R$15.000,00 (quinze mil reais) – Líquido  

 

Requisitos básicos para a contratação 

 

EXIGIDOS 

● Graduação em curso de nível superior reconhecido pelo Ministério da Educação em 
informática e disciplinas afins;  

● Ter participação e atuação comprovada em atuação projetos de pesquisa, com 
atuação direta no DSpace; 

● Ter conhecimentos práticos em programação na tecnologia JAVA e  JAVScript,  

● Ter conhecimento comprovados em interoperabilidade  com o Protocolo OAI-ORE.  

DESEJADOS 

● Pós-graduação computação e disciplinas afins; 
 

 

 

 

 

Principais atividades a serem desenvolvidas 

http://www.ibict.br/


 

 

Setor de Autarquias Sul (SAUS) Quadra 5 Bloco H Lote 6 – CEP: 70070-912 – Brasília – DF 

Tel.: +55 (61) 3217 6350 / Fax: (61) 3217 6490 - www.ibict.br  

 

● Desenvolver Addon para integração com o modelo de preservação Hipátia por meio 
do uso do protocolo OAI-ORE 

■ As atividades devem ocorrer no ambiente do administrador 

■ Possibilitar indicar a comunidade, coleção ou item para preservação 

■ Indicar se o processo de preservação teve sucesso 

● Documentação técnica para repasse de tecnologia 

 

Cronograma de produtos  

Produto  Data de entrega  Valor da atividade  

Produto 1: Plano de trabalho  Em até 15 dias R$ 2.000,00 

Produto 2: Addon 
desenvolvido, testado e 
aprovado pela equipe do Ibict, 
depositado no GIT do instituto 

Em até 40 dias R$ 10.000,00 

Produto 3: Documentação 
técnica e tecnológica, com Guia 
de Usuário  

Em até 60 dias R$ 3.000,00 

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

cotec@ibict.br até o dia 06/04/2022, com o título “VAGA PARA PROFISSIONAL DE 

INFORMÁTICA/DSpace/2022”. 
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