
  

SOLICITAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE MANIFESTAÇÕES DE 
INTERESSE Nº 004/2014 

PROGRAMA IPEA PESQUISA 
SELEÇÃO DE CONSULTOR INDIVIDUAL 

 
Contrato de Empréstimo de Cooperação Técnica nº 1841/OC-BR 
Projeto: Aperfeiçoamento do Repositório do Conhecimento do Ipea. 
Método de Contratação: Seleção de Consultores Individuais – GN 2350-7 do Banco Interamericano de 
Desenvolvimento – BID. 
Objeto: Contratação de 1 (um) consultor individual para desenvolvimento da Identidade Visual e Interface Gráfica 
do Repositório do Conhecimento do Ipea (RCIpea); do Repositório do Conhecimento Gerencial do Ipea (RCGIpea) 
e da Federação de Repositórios para o Desenvolvimento (FeReDe). 
 
1. O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) recebeu recursos do Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID) com o objetivo de contribuir para uma melhor formulação, acompanhamento e avaliação 
das políticas públicas brasileiras. Para esse efeito, fortalecer-se-á a capacidade do IPEA para melhorar a produção, 
sistematização e disseminação de conhecimentos sobre os desafios do desenvolvimento do país com a indicação de 
alternativas de solução. 
 
2. Nesse sentido, o IPEA se propõe a utilizar parte dos recursos do BID para a seleção de consultor para subsidiar a 
execução das atividades do Projeto “Aperfeiçoamento do Repositório do Conhecimento do Ipea”, que visa a 
aperfeiçoar o Repositório do Conhecimento do Ipea (RCIpea) para consolidar a Base de Conhecimentos da 
instituição (Memória Organizacional) e desenvolver uma cultura de compartilhamento do conhecimento. 
 
3. O trabalho do consultor terá como objetivo: 
3.1. Desenvolvimento da Identidade Visual do RCIpea (Módulo de Interface gráfica do Dspace); 
3.2. Desenvolvimento da Identidade Visual da Federação de Repositórios para o Desenvolvimento (Módulo de 
Interface gráfica do Dspace); 
3.3. Desenvolvimento da Identidade Visual do RCGIpea (Módulo de Interface gráfica do Dspace); 
 
4. Deverá ser adotada a seguinte metodologia de trabalho: 
4.1. Desenvolvimento da Identidade Visual do RCIpea (Módulo de Interface gráfica do Dspace); 

• Desenho da Identidade visual do RCIpea (XMLUI), alinhado ao projeto de atualização e 
aperfeiçoamento do RCIpea; 
• Aplicação da Identidade no Dspace; 
• Desenho da identidade visual de todas as comunidades do RCIpea; 
• Customização das páginas; 
• Proposta relativa à Internacionalização; 
• Proposta relativa à Acessibilidade; 
• Proposta relativa ao layout para Mobile. 
• Proposta e melhoria da navegação, interface intuitiva e funcionalidades para o RCIpea. 

4.2. Desenvolvimento da Identidade Visual da Federação de Repositórios para o Desenvolvimento (Módulo de 
Interface gráfica do Dspace); 

• Desenho da Identidade visual (XMLUI) da Federação de Repositórios para o Desenvolvimento, 
alinhado ao projeto de criação e implantação da Federação de Repositórios para o Desenvolvimento; 
• Aplicação da Identidade no Dspace; 



  

• Desenho da identidade visual de todas as comunidades da Federação de Repositórios para o 
Desenvolvimento; 
• Customização das páginas; 
• Proposta relativa à Internacionalização; 
• Proposta relativa à Acessibilidade; 
• Proposta relativa ao layout para Mobile; 
• Proposta e melhoria da navegação, interface intuitiva e funcionalidades para a Federação de 
Repositórios para o Desenvolvimento. 

4.3. Desenvolvimento da Identidade Visual do RCGIpea (Módulo de Interface gráfica do Dspace); 
• Desenho da Identidade visual do RCGIpea (XMLUI); 
• Aplicação da Identidade no Dspace; 
• Desenho da identidade visual de todas as comunidades do RCGIpea; 
• Customização das páginas; 
• Proposta relativa à internacionalização; 
• Proposta relativa à acessibilidade; 
• Proposta relativa ao layout para Mobile. 
• Proposta e melhoria da navegação, interface intuitiva e funcionalidades para o RCGIpea.4.4. O 
trabalho do consultor será desenvolvido em articulação com a equipe do projeto, a partir de diretrizes 
estabelecidas pelo coordenador técnico do projeto; 

4.5. Os trabalhos de consultoria deverão ser realizados nas instalações do edifício sede do Ipea, em Brasília, 
em função da disponibilidade de acesso aos sistemas e bases de dados que serão utilizadas; 

4.6. Serão realizadas reuniões quinzenais de acompanhamento dos trabalhos e reuniões específicas para a 
apresentação do programa de trabalho, dos relatórios parciais e do relatório final; 

4.7. Quaisquer despesas de transporte, hospedagem e alimentação para a prestação dos serviços de consultoria, 
se aplicáveis, serão de responsabilidade e ônus do consultor contratado. 
 

5. Os produtos a serem entregues são: 

5.1. Etapa 1: 

Produto 1.1:  

Plano de trabalho completo e detalhado, relativo às três etapas do projeto; 

5.2. Etapa 2: 

Produto 2.1: 

• Desenho da Identidade visual do RCIpea (XMLUI), alinhado ao projeto de atualização e 
aperfeiçoamento do RCIpea; 
• Aplicação da Identidade no Dspace; 
• Desenho da identidade visual de todas as comunidades do RCIpea; 
• Customização das páginas; 
• Proposta relativa à Internacionalização; 
• Proposta relativa à Acessibilidade; 
• Proposta relativa ao layout para Mobile; 
• Proposta e melhoria da navegação, interface intuitiva e funcionalidades para o RCIpea; 
• Capacitação relativa à Etapa 2 e Documentação completa do desenvolvimento da Identidade visual do 
RCIpea. 



  

5.3. Etapa 3: 

Produto 3.1: 

• Desenho da Identidade visual (XMLUI) da Federação de Repositórios para o Desenvolvimento, 
alinhado ao projeto de criação e implantação da Federação de Repositórios para o Desenvolvimento; 
• Aplicação da Identidade no Dspace; 
• Desenho da identidade visual de todas as comunidades da Federação de Repositórios para o 
Desenvolvimento; 
• Customização das páginas; 
• Proposta relativa à Internacionalização; 
• Proposta relativa à Acessibilidade; 
• Proposta relativa ao layout para Mobile; 
• Proposta e melhoria da navegação, interface intuitiva e funcionalidades para a Federação de 
Repositórios para o Desenvolvimento; 
• Capacitação relativa à Etapa 3 e Documentação completa do desenvolvimento da Identidade visual da 
Federação de Repositórios para o Desenvolvimento. 

5.4. Etapa 4: 

Produto 4.1: 

• Desenho da Identidade visual do RCGIpea (XMLUI ); 
• Aplicação da Identidade no Dspace; 
• Desenho da identidade visual de todas as comunidades do RCGIpea; 
• Customização das páginas; 
• Proposta relativa à internacionalização; 
• Proposta relativa à acessibilidade; 
• Proposta relativa ao layout para Mobile; 
• Proposta e melhoria da navegação, interface intuitiva e funcionalidades para o RCGIpea; 
• Capacitação relativa à Etapa 4 e Documentação completa do desenvolvimento da Identidade visual do 
RCGIpea. 

6. O consultor contratado deverá atender aos seguintes requisitos: 

 6.1. Requisitos obrigatórios: 

6.1.1. Graduação em Comunicação Social – Publicidade e Propaganda; 
6.1.2. Tempo de Formação maior ou igual a 5 anos; 
6.1.3. Experiência comprovada, por meio da apresentação de declarações, certificados ou e-mails, no 
desenvolvimento de Arquitetura informacional e Identidade Visual e Interface Gráfica para repositórios ou 
portais, com o uso do Dspace, na Administração Pública Brasileira ou Instituições de Ensino e Pesquisa 
públicas ou privadas. 

6.2.  Requisitos Desejáveis: 

6.2.1. Apresentação de portfólio com trabalhos anteriores; 

7. O processo seletivo consistirá em duas etapas: Avaliação Curricular e Entrevistas. 

7.1. A Avaliação Curricular, de caráter classificatório, será obtida pelo somatório dos itens 7.1.1 e 7.1.2 e 
valerá até 30(trinta) pontos.  Verificará se os candidatos estão qualificados para a execução dos serviços, 
por meio da verificação do atendimento, na documentação apresentada, dos seguintes temas: 

 



  

7.1.1. Formação Acadêmica: Os candidatos serão avaliados de acordo com critérios objetivos de nível de 
escolaridade e desenvolvimento de estudos de conclusão de curso sobre o tema, conforme tabela abaixo:  

Formação Acadêmica Pontuação 
Pontuação 
Máxima 

Pós-graduação Stricto Sensu 10 10 

7.1.2. Experiência Acadêmica e Profissional: Os candidatos serão classificados pelos critérios de 
experiência acadêmica e profissional conforme quadro baixo. A experiência profissional do candidato será 
medida em anos, a cada período de 12 meses. O candidato poderá se valer de qualquer documento com valor 
comprobatório para demonstrar sua experiência. 

Experiência em Serviços Similares Pontuação 
Pontuação 
Máxima 

Experiência de trabalho, comprovada, 
relacionada à implantação de 
repositórios com o uso do Dspace na 
Administração Pública 

Sem experiência: 0 
Pouca experiência: 2,5 
Média experiência: 5,0 
Boa experiência: 12,5 
Excelente experiência: 20,0 

20 

7.2. A Entrevista é uma etapa de seleção que consiste em uma entrevista entre o candidato e a comissão de 
seleção do consultor, com caráter classificatório e eliminatório. Valerá até 20(vinte) pontos e será realizada com 
os três candidatos melhor qualificados no item 7.1 A entrevista será feita pessoalmente, no edifício sede do Ipea 
em Brasília ou, caso o candidato não tenha domicilio no Distrito Federal, via internet ou mesmo via telefone. 
Caso algum destes três candidatos não compareça a esta etapa do processo seletivo, os candidatos subsequentes 
poderão ser convidados para a avaliação. 

Entrevista Pontuação 
Pontuação 
Máxima 

Entrevista para avaliação de 
competências e habilidades dos 
candidatos e disponibilidade para 
realização dos serviços 

Sem demonstrar competências, habilidades e 
disponibilidade: 0 
Demonstra poucas competências, habilidades e 
disponibilidade: 2,5 
Demonstra razoáveis competências, habilidades 
e disponibilidade: 5,00 
Demonstra muitas competências, habilidades e 
disponibilidade: 12,5 
Demonstra excelentes competências, 
habilidades e disponibilidade: 20,00 

20 

7.3. A pontuação final de cada candidato será obtida pela soma das pontuações obtidas nos itens 7.1 e 7.2. 

8. O IPEA divulgará o resultado final do processo seletivo em seu sítio e publicará extrato no Diário Oficial da 
União, contendo a classificação dos três candidatos melhores classificados. 
 
9. Os candidatos poderão solicitar informações dos motivos de sua eliminação do processo seletivo, mediante 
requerimento dirigido ao IPEA, contendo dados pessoais e indicação do processo seletivo do qual participou, no 
prazo de 3 (três) dias úteis a contar do dia seguinte ao da publicação do resultado no Diário Oficial da União. 
 
10.  O candidato melhor classificado deverá apresentar a documentação comprobatória das informações curriculares, 
e será convidado a negociar o contrato. Na hipótese de as negociações não resultarem em contrato aceitável, o IPEA 
convidará o candidato classificado a seguir. 



  

11. Com o objetivo de contratar os serviços mencionados, o IPEA convida consultores a manifestar interesse em 
relação à prestação dos serviços de consultoria descritos. 
 
12.  A inscrição está aberta a todos os interessados dos Países Elegíveis do Banco Interamericano de 
Desenvolvimento - BID, conforme estabelecido em suas normas. 
 
13.   Os consultores interessados deverão manifestar interesse da seguinte forma:  

13.1. Encaminhar Currículo Vitae por correio eletrônico para o endereço eletrônico: 
cadastrodeconsultores@ipea.gov.br até às 18 horas (horário de Brasília) de 27 de fevereiro de 2014, indicando, 
em “Assunto” o número da Solicitação de Manifestação de Interesse (004/2014) e o Nome do Projeto 
(“Aperfeiçoamento do Repositório do Conhecimento do Ipea”). 
13.2. No entanto, haverá tolerância de mais 6 horas contadas a partir do horário de encerramento indicado no 
item 13.1. Recomenda-se o envio das propostas com antecedência, uma vez que o IPEA não se responsabiliza por 
propostas não recebidas em decorrência de eventuais problemas técnicos e congestionamentos. 
13.3. As manifestações de interesse que não atenderem à forma indicada nos itens 13.1 e 13.2 não serão 
consideradas. 
 

14.  Para maiores informações: 
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA 
Unidade de Coordenação de Programas – Diretoria de Desenvolvimento Institucional 
SBS Quadra 1 Bloco J, Edifício BNDES, 5º Andar, Sala 509, Brasília – DF, CEP: 70.076-900 
Tel: 55 (61) 3315-5470 / 3315-5138 / 3315-5239  
Fax: 55 (61) 3315-5568 
E-mail: cadastrodeconsultores@ipea.gov.br 
Sítio: www.ipea.gov.br 
 
 

Brasília/DF, 19 de fevereiro de 2014. 

LUIZ CEZAR LOUREIRO DE AZEREDO 
Coordenador do Programa Ipea Pesquisa 

 


