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Projeto OEI/BRA – 09/003 - Desenvolver um Sistema Regional de Informação  
e Aprendizagem para o Desenho de Políticas Públicas de Apoio à Micro,  

Pequena e Média Empresa. 
 

 
Termos de Referência 

Contratação de Pessoa Física  para  Assessoria em TI  
para realização de  testes e simulações do Portal  

 
 
 

1. Justificativa 
 
O Sebrae, em conjunto com o Sercotec (Chile) e a Sepyme (Argentina)  é responsável pela 
implementação do projeto Sistema Regional de Informação e Aprendizagem para o Desenho de Políticas 
Públicas de Apoio às MPMEs. Além de responsável pela entrega de um dos componentes, o Sebrae é a 
agência executora do projeto.  

 
O referido projeto foi criado tendo por base o estudo analítico sobre o segmento das MPMEs, realizado 
em 2006 pelo BID –Banco Interamericano de Desenvolvimento, no qual foi identificada a necessidade de 
se investir na construção de um sistema que reunisse um banco de dados, informações e boas práticas 
em relação às MPMEs, capaz de contribuir para a proposição de políticas públicas para esse segmento. 
Para isso foram definidos três componentes:  
 
▪ Componente I – Sistema regional de informação 
▪ Componente II – Sistema regional de aprendizagem 
▪ Componente III – Sistema regional de monitoramento e avaliação 
 
O Componente II do projeto compreende à construção de uma plataforma regional de aprendizagem, 
onde seja possível disponibilizar aos usuários do sistema: [1] Repositório de boas práticas, [2] 
Intercambio e construção de conhecimento, [3] espaço virtual de publicação de artigos, colunas de 
especialistas e outras produções científicas pertinentes ao universo das MPMEs. 
 
 
2. Enquadramento no PRODOC: 

 

Resultado 2.2. Espaços virtuais desenvolvidos, materiais impressos e digitais editados para 
ampla utilização das comunidades de aprendizagem. 
 
Atividades: 
 

2.2.1. Desenvolver plataforma digital para atuação como meio de comunicação virtual das 
comunidades de aprendizagem. 

 
2.2.4 Avaliar as comunidades por meio de observação criteriosa e periódica dos seus 

instrumentos 
 

 

3. Finalidade da Contratação 
 

Contratação de pessoa física na área de TI para realização de testes e simulações a no portal 
“Comunidad MIPyMEs – www.comunidadmipyme.org” e montar cenários/plano de testes para todas as 
funcionalidades do website,   registrando as falhas encontradas a fim de aperfeiçoar e facilitar o acesso 
do usuário no Portal. 
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4. Requisitos mínimos de qualificação 
 
Profissional com graduação em tecnologia da informação ou áreas correlatas e ter experiência mínima de 
02 anos das principais linguagens de programação e tecnologias  HTML, Open Source, MySQL. 
Javascript, entre outros.  Ser residente no Brasil ou no Chile, ter domínio escrito do idioma espanhol.  
 
 
5. Atividades a serem Realizadas 
 
� Montar cenários e plano de testes do Portal www.comunidadmipyme.org 
� Elaborar o documento técnico sobre o resultado do teste, registrando as falhas encontradas e  

propondo soluções 
 
 
6. Cronograma de execução  
 

Atividade Prazo 
Apresentação do Cronograma de trabalho Até 10 dias após 

assinatura do contrato 
Entrega de documento sobre o resultado do teste 
realizado no Portal 

Até 50 dias após 
assinatura do contrato 

Revisão a ajustes finais Até 70 dias após a 
assinatura do contrato 

 
 
 
7. Vigência do contrato: 
 
O contrato terá vigência de 90 dias após a assinatura. 

 
 
8. Produtos e remuneração 
 

Produto Valor Prazo 
Documento técnico contendo o 
resultado dos testes e redigido no 
idioma espanhol 

R$ 15.000,00 Até 70 dias após a 
assinatura do contrato 

 
As atividades serão realizadas conforme plano de trabalho aprovado (em horas x 5 dias úteis = 120 
horas/mês). 

  
 

10. Critérios de seleção: 
 
Serão realizadas análises de currículos e entrevistas com os candidatos selecionados, com  pontuações 
específicas em cada fase. Será desclassificado o candidato que: 
 
- Não for residente no Brasil ou Chile 
- Não comprovar domínio do idioma Espanhol (em caso de candidatos Brasileiros) 
- Não Comprovar experiência mínima de 02 anos em TI  
 
Para candidatos não-residentes na cidade de Brasília (DF, Brasil) , a entrevista será feita por telefone ou 
internet.  
 
 
 Brasília,  03 de novembro de 2010.  
 
 

PAULO VOLKER 
Diretor 


