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TERMO DE REFERÊNCIA DE CONSULTORES POR PRODUTOS 

Projeto OEI/BRA/09/005 – Desenvolvimento da Gestão Estratégica do Ibram e dos Museus 

Brasileiros para o Fortalecimento Institucional na Formulação e Implantação de Políticas  

 
Consultor Especialista em Construção de Sistemas 

 
1. Justificativa 

 
O Instituto Brasileiro de Museus – IBRAM, em parceria com a OEI, implementa o 

Projeto “Desenvolvimento da Gestão Estratégica do IBRAM e dos Museus Brasileiros 

para o Fortalecimento Institucional na Formulação e Implantação de Políticas 

Públicas”, que tem como objetivo desenvolver instrumentos gerenciais e técnico-

operacionais para o recém criado instituto. 

 

Um dos principais eixos programáticos do projeto prevê desenvolver e aplicar, de 

forma experimental, estratégias e instrumentos tecnológicos de informação e 

comunicação para sistematizar os procedimentos de gerenciamento e planejamento 

do IBRAM e dos museus brasileiros. 

 

Sendo assim, será necessária a contratação de consultores para a realização de 

estudos e desenvolvimento de propostas inerentes a esses processos necessários para 

o desenvolvimento dos instrumentos gerenciais e técnico operacionais. 

 
 
2. Enquadramento no PRODOC: 

Objetivo Geral:  Ampliar a capacidade institucional do IBRAM e dos museus brasileiros 

para a modernização dos processos de formulação e implantação de políticas públicas. 

 

Objetivo Específico 3 – Desenvolver e aplicar, de forma experimental, estratégias e 

instrumentos tecnológicos de informação e comunicação para sistematizar os 

processos de gerenciamento e planejamento do Ibram e dos museus brasileiros. 

Resultado 3.1. – Instrumentos tecnológicos de informação e comunicação formulados 

segundo as especificidades gerenciais e técnico-organizacionais do Ibram e de museus 

brasileiros. 

Atividade 3.1.3 – Formular instrumentos de informação e comunicação, segundo as 

especificidades gerenciais e técnicos organizacionais do Ibram e dos Museus . 
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3. Finalidade da contratação 
 

Contratação de Consultor de TI para análise de requisito de sistemas, em plataforma 

de software livre, no que se refere à construção de sistemas de suporte à gestão de 

Recursos Humanos, mapeamento do perfil profissiográfico, recepção e lotação dos 

novos servidores aprovados em concurso público do IBRAM, museus vinculados e do 

Cadastro Nacional de Museus. 

 

 

4. Requisitos mínimos de qualificação 

Curso superior em analise de sistemas ou áreas afins com experiência mínima 

de 4 anos em análise de sistemas, requisitos de design, acessibilidade e 

usabilidade, tendo vivência em atividades relacionadas a desenvolvimento de 

sistemas WEB em software livre. 

 

5. Remuneração e modalidade de contratação 

Contratação temporária e remuneração feita mediante realização dos produtos 

previstos no plano de trabalho do profissional contratado. 

 

6. Produtos esperados 

6.1. Mapeamento da situação atual dos processos inerentes às ações a serem 

desempenhadas pelas áreas de negócio demandantes para o desenvolvimento do 

sistema WEB para recebimento e lotação dos novos servidores aprovados em 

concurso público pelo IBRAM para a estruturação de sua nova sede, 

representações e vinculadas; 

6.2. Requisitos de design, usabilidade e acessibilidade de modo que atenda as 

necessidades das áreas de negócio do sistema WEB para recebimento e lotação 

dos novos servidores aprovados em concurso público pelo IBRAM para a 

estruturação de sua nova sede, representações e vinculadas; 

6.3. Implantação dos artefatos (scripts ou código fonte) de integração dos sistemas ou 

evoluções propostas pelas áreas de negócios do sistema do Cadastro Nacional de 

Museus; 

6.4. Plano de homologação dos artefatos (scripts ou código fontes) produzidos para 

serem utilizados no desenvolvimento do sistema do Cadastro Nacional de Museus; 
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6.5. Implantação de scripts para disponibilizar a solução em ambientes distintos do 

sistema do Cadastro Nacional de Museus; 

6.6. Disseminar e orientar os multiplicadores das áreas demandantes nas soluções 

tecnológicas desenvolvidas e implantadas do sistema do Cadastro Nacional de 

Museus. 

7. Quadro de produtos 

Descrição do Produto Data Prevista Valor 

Documento técnico “A” contendo o mapeamento da 

situação atual dos processos inerentes às ações a 

serem desempenhadas pelas áreas de negócio 

demandantes para o desenvolvimento do sistema 

WEB para recebimento e lotação dos novos 

servidores aprovados em concurso público pelo 

IBRAM para a estruturação de sua nova sede, 

representações e vinculadas; 

27/06/2010 R$ 15.200,00 

Documento técnico “B” contendo os requisitos de 

design, usabilidade e acessibilidade de modo que 

atenda as necessidades das áreas de negócio do 

sistema WEB para recebimento e lotação dos novos 

servidores aprovados em concurso público pelo 

IBRAM para a estruturação de sua nova sede, 

representações e vinculadas; 

30/09/2010 R$ 12.800,00 

Documento técnico “C” contendo a implantação dos 

artefatos (scripts ou código fonte) de integração dos 

sistemas ou evoluções propostas pelas áreas de 

negócios do sistema do Cadastro Nacional de 

Museus; 

09/11/2010 R$ 11.500,00 

Documento técnico “D” contendo  o plano de 

homologação dos artefatos (scripts ou código fontes) 

produzidos para serem utilizados no 

desenvolvimento do sistema do Cadastro Nacional de 

Museus; 

15/12/2010 R$ 15.300,00 

Documento técnico “E” contendo  a implantação de 

scripts para disponibilizar a solução em ambientes 
15/02/2010 R$ 12.800,00 
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distintos do sistema do Cadastro Nacional de 

Museus; 

Documento técnico “F” contendo as atas de execução 

dos cursos de disseminação e orientação os 

multiplicadores das áreas demandantes nas soluções 

tecnológicas desenvolvidas e implantadas do sistema 

do Cadastro Nacional de Museus; 

18/04/2011 R$ 16.400,00 

 

8. Vigência do contrato: 12 meses 

 

9. Nº de vagas: 1 vaga 

 

10. Valor do contrato: R$ 84.000,00 


