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VAGA PARA PROFISSIONAL DIAGRAMADOR E DESIGNER GRÁFICO  

Projeto: [29124*3] Projeto de Pesquisa: Articulação e Comunicação em C&T. 

Local de Trabalho: Hibrido 

Número de vagas: 01 

Duração: (01 meses) 

Critério de Seleção: Análise curricular  

Regime de contratação: Serviços Autônomos  

Valor contratual: R$ 2.500,00 (Dois mil e quinhentos reais) – Líquido  

Justificativa de acordo com os objetivos do projeto 

A necessidade de contratação de um diagramador que também seja designer gráfico para 

desenvolvimento de projeto e coordenação editorial de um manual de redação. O projeto 

gráfico incluirá a criação de uma identidade visual e adaptação de textos, imagens, capa e 

contracapa, boxes de leituras e figuras. Montar provas do manual de redação para a gráfica, 

além de preparar arquivos em .pdf com a qualidade exigida em impressão. Sendo assim, este 

Termo de Referência está alinhado ao plano de trabalho do projeto, especificamente no que 

diz respeito Meta 4 (Publicar documento científico e livros). 

 

Requisitos básicos para a contratação 

EXIGIDOS 

 Profissional com experiência em diagramação de livros. 

 Ter experiência de pelo menos 05 anos em designer gráfico.   

 Ter experiência com desenvolvimento de projeto e coordenação editorial de livros. 

DESEJADOS: 

 É desejável que demonstre conhecimentos e habilidades com diagramação. 

 Experiência com pacote office e adobe.  

 Apresentação de portfólio. 
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Atividades a serem desenvolvidas 

 Diagramação do manual de redação do Ibict. 

 Adaptação de textos, criação de identidade visual,  imagens , capa e contracapa, 

boxes de leituras e figuras. 

 Montar provas do manual de redação para a gráfica, além de preparar arquivos em 

.pdf com a qualidade exigida em impressão. 

Cronograma de produtos 

Produto Valor Prazo 

 

Produto1: Manual de redação 

(128 páginas) diagramado 

com capa, criação de 

identidade visual, contracapa, 

figuras e boxes de leituras 

necessários para o mesmo.  

 

 

R$ 2.500,00 (Dois mil e 

quinhentos reais). 

 

Entrega até 15 (quinze) 

dias após a assinatura do 

contrato.  

Pagamento após a entrega 

e validação do produto.  

 

 

O candidato selecionado, deverá executar o serviço na cidade de Brasília, sem custo para a 

CONTRATANTE. Toda a comprovação de experiência será realizada via análise curricular 

e entrevistas presencial e/ou online a ser definida pelo coordenador do projeto. 

Os interessados deverão encaminhar o currículo atualizado e proposta de trabalho, para o e-

mail : curriculosprojetos@fundep.com.br até o dia 16/09/2022, com o título “PROFISSIONAL 

DIAGRAMADOR E DESIGNER GRÁFICO.” 
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