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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 de Arquivologia 

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 ampliar a capacidade institucional do IBRAM e dos museus  brasileiros 

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

Um dos principais eixos programáticos do projeto prevê a organização de modelos de 

gestão estratégica aplicáveis ao planejamento e ao gerenciamento do IBRAM e dos 

museus brasileiros. 

 
A implantação de Programas de Gestão de Documentos, segundo a metodologia 

estabelecida pela Norma ISO 15489, é hoje um fator diferencial nas Instituições 

governamentais na medida em que regula a produção, o uso e a destinação dos 

documentos produzidos no exercício das ações institucionais. A adoção de instrumentos 

de controle eficazes que garantam a confiabilidade e autenticidade destes registros 

documentais possibilita o fortalecimento da capacidade institucional do IBRAM para a 

modernização dos processos de formulação e implantação de políticas públicas 

permitindo a transparência das atividades executadas e refletindo corretamente as ações 

implementadas.  

 
Sendo assim, será necessária a contratação de consultoria para o planejamento das 

ações indispensáveis à implantação de um Programa de Gestão de Documentos no 

IBRAM. 

2. Enquadramento no PRODOC: 

2.1 Objetivos 
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� 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 2: organizar modelos de gestão estratégica aplicáveis ao 

planejamento e ao gerenciamento do IBRAM e dos museus brasileiros. 

 

2.2 Resultados 

� Resultado 2.1: modelos de gestão formulados e testados para a consolidação 

dos processos de planejamento e gerenciamento do IBRAM e dos museus 

brasileiros. 

� Resultado 2.2: modelos de gestão e processo de planejamento e gerenciamento 

aplicados experimentalmente no IBRAM e em amostras de museus brasileiros  

� Atividade 2.2.2: aplicar os modelos atualizados de gestão e os processos de 

planejamento e gerenciamento do Ibram e dos Museus.  

 

3. Finalidade da contratação 

Contratação de um consultor em Arquivologia para elaborar normas e procedimentos para 

a produção, tramitação, uso, avaliação e arquivamento em fase corrente e intermediária, 

de documentos arquivísticos do IBRAM, administração central e museus, visando à 

implantação de um Programa de Gestão de Documentos no IBRAM.   

4. Requisitos mínimos de qualificação 

Curso superior em Arquivologia e experiência mínima de três anos, comprovada, em 

atividades relacionadas ao planejamento e implantação de Programas de Gestão de 

Documentos, em especial as referentes à elaboração de manuais de gestão de 

documentos, códigos de classificação e  tabelas de temporalidade; criação , adaptação e 

gerenciamento de sistemas de informação documental 

 5. Remuneração e modalidade de contratação 

Contratação temporária e remuneração feita mediante conclusão e entrega  dos produtos 

previstos no plano de trabalho do profissional contratado. 
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A ordem na entrega dos produtos poderá ser ajustada à dinâmica de desenvolvimento do 

trabalho, mediante decisão conjunta entre o contratado e a unidade responsável pelo 

acompanhamento das atividades. 
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6. Produtos esperados  

6.1 Criação de documento contendo diagnóstico sobre a situação dos serviços 

arquivísticos no IBRAM, a partir das informações dos questionários aplicados na 

Administração Central e  em todos os Museus do IBRAM.   

 

6.2  Criação de instrumento normativo para o estabelecimento do Arquivo Central, 

Arquivos setoriais e Arquivos Correntes na Administração Central e nos Museus que 

integram a estrutura do IBRAM, formando O Sistema de Arquivos do IBRAM. Documento 

analítico para adequação do sistema de protocolo eletrônico do IBRAM as diretrizes do 

Sistema informatizado de Gestão Arquivística de Documentos (SIGAD), aprovado pela 

resolução nº 25, de 27 de abril de 2007, do Conselho Nacional de Arquivos / Arquivo 

Nacional.  

6.3 Elaboração de documento com proposta de criação da Comissão Central de 

Avaliação de Documentos e das Comissões  Setoriais de Avaliação de Documentos do 

IBRAM, Administração Central e Museus que integram a estrutura do IBRAM.    

6.4 Elaboração, junto aos setores da Administração Central e aos Museus que integram a 

estrutura do IBRAM, do plano de Classificação  e Destinação  de  Documentos  da Área-

Fim,  e supervisão da sua devida aplicação. 

6.5 Criação de Manual de Gestão de Documentos do IBRAM  

6.6 Criação de documento com recomendações técnicas para continuidade das ações 

necessárias ao pleno funcionamento do Sistema Informatizado de Gestão Documentos do 

IBRAM.  

7. Quadro de produtos 

Descrição do Produto 
 Data Prevista Valor 

Produto 1: Relatório  analítico sobre a situação dos 

serviços arquivísticos no IBRAM, a partir das 

informações dos questionários aplicados na 

Administração Central e nos museus integrantes da 

16/08/2010 R$ 10.400,00 
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estrutura do IBRAM. 

 
Produto 2: Proposta de instrumento normativo para o 

estabelecimento do Arquivo Central, Arquivos setoriais 

e Arquivos Correntes na Administração Central e nos 

Museus que integram a estrutura do IBRAM , 

formando a rede de arquivos do IBRAM e Documento 

analítico para adequação do sistema de protocolo 

eletrônico do IBRAM as diretrizes do Sistema 

informatizado de Gestão Arquivística de Documentos 

(SIGAD), aprovado pela resolução nº 25, de 27 de 

abril de 2007, do Conselho Nacional de Arquivos / 

Arquivo Nacional. 

  

27/09/2010 R$ 9.200,00 

Produto 3: Proposta de criação da Comissão Central 

de Avaliação de Documentos e das Comissões  

Setoriais de Avaliação de Documentos do IBRAM, 

Administração Central e Museus que integram a 

estrutura do IBRAM. 

 

1/11/2010 R$ 6.900,00 

Produto 4  - Documento com a proposta de plano de 

Classificação  e Destinação  de  Documentos  da Área-

Fim,  e supervisão da sua devida aplicação, nos 

setores da Administração Central e nos Museus que 

integram a estrutura do IBRAM. 

 13/12/2010 R$ 9.200,00 

Produto 5 -  Manual de Gestão de Documentos do 

IBRAM. 

 31/01/2011 R$ 10.000,00 

Produto 6 - Documento com recomendações técnicas 

para continuidade das ações necessárias ao pleno 04/03/2011 R$ 10.300,00 
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funcionamento do Programa de Gestão Documentos 

do IBRAM. 

 

3. Vigência do contrato 

� Início: julho de 2010 

� Fim: abril de 2011 

� Vigência total em meses: dez meses 

4. Nº de vagas  - Uma vaga 

5. Valor do contrato 

� O custo total dos serviços de consultoria será de R$ 56.000,00 (cinqüenta e  

seis mil reais). 

6. Fonte de recursos 

Os recursos para contratação da consultoria serão disponibilizados pelo Projeto de 

Cooperação Técnica entre a OEI e o IBRAM. 


