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PROJETO 914BRZ1143 EDITAL Nº 06/2017
1. Perfil: Profissional, preferencialmente, da Ciência da Computação, Informática ou Engenharia de
Software, com habilidade em desenvolvimento de software para compreensão dos requisitos a
serem implementados no sistema DSpace.
2. Nª de vagas:01 (uma)
3. Qualificação educacional: Profissional, preferencialmente, com Doutorado na área de Ciência da
Computação, Informática ou Engenharia de Software, que apresente produção científica na área de
Gestão do Conhecimento.
4. Experiência profissional:
Experiência comprovada (registro de software e afins) no desenvolvimento de sistemas tecnológicos.
5. Atividades:
Atividade 1: Entendimento dos requisitos almejados pela ESP-MG a serem customizados no software
DSpace e levantamento de opções de hospedagem. Especificamente:
•
Documentação de requisitos: estabelecer ações a serem desenvolvidas para cumprimento dos
requisitos almejados pela ESP-MG no software DSpace e mensuração de prazo para realização de
tais requisitos;
•
Plano de testes: para verificação se tais requisitos serão aderentes ao solicitado pela ESPMG;
•
Levantamento de opções de hospedagem: alternativas a hospedagem do software DSpace,
considerando parceiros, ambiente interno da ESP-MG e externo (servidores de hospedagem e sitio
do DSpace) e valores decorrentes destas opções.
Atividade 2: Implementação dos requisitos no software DSpace e realização do plano de testes,
apresentado na atividade anterior, pela ESP-MG, para verificação do desenvolvimento dos requisitos
almejados.
Atividade 3: Implantação do software DSpace, devidamente customizado, no sitio sinalizado pela
ESP-MG mediante análise realizada pela entrega da Atividade 1.
Atividade 4: Suporte do software DSpace durante 30 dias corridos de sua disponibilização em
ambiente de produção e plano de suporte posterior mediante acordo crivado por ambas as partes.
6. Produtos/Resultados esperados:
Produto 1: Relatório contendo a documentação de requisitos, plano de testes e levantamento de
opções de hospedagem, relacionados a Atividade 1, abrangendo as expectativas almejadas pela ESPMG a serem customizados no software DSpace e levantamento de opções de hospedagem.
Produto 2: Relatório contendo a execução do plano de testes pela ESP-MG, relacionado a Atividade
2, crivando a aceitação dos requisitos implementados.
Produto 3: Relatório especificando a Implantação do software em sítio eletrônico de hospedagem
determinado pela ESP-MG, conforme Atividade 3.
Produto 4: Relatório relatando o suporte realizado no software DSpace e proposta de plano de
suporte posterior ao prazo de 30 dias corridos, conforme Atividade 4.
7. Local de Trabalho: Remoto, com encontros presenciais na Escola de Saúde Pública do Estado de
Minas Gerais. Avenida Augusto de Lima, nº 2.061, Barro Preto. Belo Horizonte/MG, conforme
cronograma a ser definido com a equipe do projeto.
8. Duração do contrato: até 06 (seis) meses
Os interessados deverão enviar o CV do dia 10/11/2017 até o dia 24/11/2017 no endereço
biblioteca@esp.mg.gov.br, indicando o número do edital e o nome do perfil. Serão desconsiderados os

CVs remetidos após a data limite indicada neste edital. Este edital também será publicado no site da
UNESCO, www.brasilia.unesco.org/vagasprojetos.
Em atenção às disposições do decreto nº 5.151, de 22/07/2004, é vedada a contratação, a qualquer título,
de servidores ativos da Administração Pública Federal, Estadual, do Distrito Federal ou Municipal, direta
ou indireta, bem como empregados de suas subsidiárias ou controladas, no âmbito dos projetos de
cooperação técnica internacional, ressalvados os casos de professores universitários que, na forma da
LDO, se encontrem submetidos a regime de trabalho que comporte o exercício de outra atividade e haja
declaração do chefe imediato e do dirigente máximo do órgão de origem da inexistência de
incompatibilidade de horários e de comprometimento das atividades atribuídas.

