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1. Objeto 

Contratação de Consultoria especializada em comunicação para Unidade Técnica do 

Programa Ibermuseus. 

 

2. Justificativa 

Conforme seu estatuto, o Programa Ibermuseus é uma “instância de fomento e 

articulação de políticas museísticas para a Ibero-América. Tem como objetivo criar 

mecanismos multilaterais de cooperação e desenvolvimento de ações conjuntas no 

domínio dos museus e da museologia dos países ibero-americanos, além de reforçar o 

relacionamento entre as instituições públicas e privadas, entre os  profissionais do 

setor museístico  ibero-americano, promovendo a proteção e a gestão do patrimônio e 

a troca de experiências e de conhecimento produzido”. (Reunião do Conselho 

Intergovernamental, Rio de Janeiro, abril 2009).  

 

Este programa de caráter intergovernamental e ibero-americano, no qual se 

encontram envolvido os 22 países da comunidade ibero-americana e os órgãos de 

cooperação e cultura da região, deverão contar com ações de comunicação e 

divulgação estáveis e estratégicas que fortaleçam o programa ao longo do tempo.  

 

Uma das principais linhas de ação do programa é a construção e manutenção do Portal 

Ibermuseus. O portal é uma ferramenta de trabalho para os membros do programa e 

um instrumento de informação para os interessados em museus e na Ibero-américa. A 

fim de mantê-lo com conteúdo sempre atualizado gerando e suprindo o interesse do 

público em geral de dos integrantes do Ibermuseus, faz-se necessário contratar uma 

pessoa com formação em comunicação, com habilidades em jornalismo on-line, em 

diagramação e em gestão de conteúdo em internet.  

 

Além disso, o contratado para a comunicação deve se responsabilizar pela criação de 

um diálogo permanente entre o Programa Ibermuseus e os principais meios de 

comunicação dos países membros do programa.   

 

3. Especificações das atividades a serem realizadas  

. Elaborar e desenvolver um plano de comunicação para o Programa. 

. Produzir, buscar e inserir informações (textos, imagens) no portal. 

. Fazer contato com jornais e jornalistas dos países da Ibero-américa para divulgar o 

programa e suas ações. 

. Elaborar e executar ações de divulgação junto a redes sociais como Facebook, 

Twitter, etc... 

. Elaborar boletim quinzenal com informações a respeito dos museus, redes de museus 

e instituições museísticas dos países da Ibero-américa.  
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4. Perfil do consultor ( pessoa física) a ser contratado: 

Pós-graduação: em comunicação social, gestão cultural ou marketing. 

Graduação: comunicação social, com experiência em jornalismo on-line e em 

assessoria de imprensa.    

A fim de bem desempenhar todas as funções é essencial que o contratado seja fluente 

em Português e Espanhol. Preferível que tenha conhecimentos em inglês.  

 

5. Produtos dos consultores contratados  

a) Análise do conteúdo das matérias publicadas a respeito do programa Ibermuseus, 

em decorrência do IV Encontro Ibero-americano de Museus. 

b) Plano de Comunicação para o Programa Ibermuseus.  

c) Lista de contatos com os principais jornais, redes de rádio e TV, editores e jornalistas 

responsáveis por cadernos culturais, internacionais dos 22 países da Ibero-américa. 

d) Mapeamento e análise do público do portal. 

e) Análise do primeiro ano do portal, continuidades, reformulações e sugestões. 

 

6. Período de execução  

9 meses (15 maio 2010 – 15 abril de 2011)  

 

7. Valor do contrato de consultoria 

R$ 36.000,00 

   

8. Forma de pagamento  

Recursos do Fundo Ibermuseus, por entrega de produto  

 

9. Prazos de entrega e de pagamento dos produtos  

a) 20 junho 

b) 30 agosto 

c) 15 outubro 

d) 10 dezembro 

e) 15 fevereiro 

 

10. Informação  

Unidade Técnica Programa Ibermuseus 

Endereço: Organização de Estados Ibero-americanos 

Escritório Regional Brasil; SHS Qd 6, Conj. A, Bloco C 

Edifício Business Center Tower - sala 919, Brasília - DF - CEP 70316-000 Brasil 

T 5561 3321-9955 F 5561 3321-3375;  


