PROJETO NACIONAL DE AÇÕES PÚBLICO PRIVADAS PARA BIODIVERSIDADE PROBIO II

TERMO DE REFERÊNCIA BOLSA No. 016/2014
APOIO CIENTÍFICO E

VALOR MENSAL:

R$ 2.000,00

OBJETIVO: Contratação de bolsista para o auxílio ao desenvolvimento de conceitos visuais e
materiais, gráfico e digital, de divulgação do Centro de Informação em Saúde Silvestre CISS

BENEFICIÁRIO: FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ

ATIVIDADE/TAREFA: 3.1.09.01.01.01
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TERMO DE REFERÊNCIA PARA A CONTRATAÇÃO DE BOLSISTA PARA O AUXÍLIO AO

DESENVOLVIMENTO DE CONCEITOS VISUAIS E MATERIAIS, GRÁFICO E DIGITAL,
DE DIVULGAÇÃO DO CENTRO DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE SILVESTRE - CISS
1. CONTEXTO
O Fundo Mundial para o Meio Ambiente – GEF fez uma doação por meio do Banco Internacional para a
Reconstrução e Desenvolvimento (Banco Mundial) para financiar o “Projeto Nacional de Ações Integradas
Público-Privadas para Biodiversidade” que visa contribuir de forma significativa para a redução da perda da
biodiversidade. Este Projeto está sendo executado pela parceria estabelecida entre o Ministério do Meio
Ambiente – MMA, o Fundo Brasileiro para a Biodiversidade – FUNBIO e a Caixa Econômica Federal –
CAIXA. Para sua implementação, também foram estabelecidas parcerias estratégicas com o Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA, o Ministério do Desenvolvimento Agrário – MDA, o
Ministério da Ciência e Tecnologia – MCT, a Instituição Oswaldo Cruz – Fiocruz, o Instituto Chico Mendes de
Conservação da Biodiversidade – ICMBIO, o Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro – JBRJ
e a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – Embrapa.
Visando apoiar as ações referentes às atribuições da Fundação Oswaldo Cruz, no âmbito do Projeto Nacional de
Ações Integradas Público-Privadas para Biodiversidade – PROBIO II foi contratada a Fundação Flora de Apoio
à Botânica, habilitada para administração, controle e pagamento de bolsas de apoio científico e Técnico
Científico à Pesquisa, em vários níveis de conhecimento, seguindo as regras exigidas pelo Banco Mundial.
2.

JUSTIFICATIVA

Entre as atividades previstas, a Fiocruz tem como meta divulgar e difundir à sociedade, especialistas e
tomadores de decisão os conhecimentos gerados em biodiversidade e saúde, em especial das relações da saúde
silvestre com a saúde humana. Desta forma, o bolsista selecionado auxiliará na pesquisa e desenvolvimento da
concepção e construção visual de material de divulgação, impresso e digital, para o Centro de Informação em
Saúde Silvestre (CISS).
A contratação do (a) bolsista permitirá agregar competência e força de execução ao Projeto e desta forma,
pretende-se assegurar a plena execução das atividades do PROBIO II, rendendo, por um lado, a efetividade da
execução do projeto e, por outro, a eficiência na sua finalização dos produtos.
A oferta de bolsa está prevista na Atividade 3.1.09.01.01.01, aprovada no POA e PP 2014.

3. OBJETIVOS
Conceder bolsa para o auxílio ao desenvolvimento de conceitos visuais e materiais, gráfico e digital, de
divulgação do Centro de Informação em Saúde Silvestre – CISS.
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Objetivos específicos
3.1. Auxílio ao desenvolvimento do conceito visual de conteúdos relacionados à biodiversidade, saúde silvestre
e saúde humana de acordo com as técnicas de linguagem e percepção visual;
3.2. Auxílio à produção impressa e digital de interfaces atrativas e de fácil compreensão do tema;
3.4. Apoio ao desenvolvimento de conteúdo funcional e visual do site do CISS, aplicando conceitos de
usabilidade;
3.7. Auxílio à concepção, elaboração de projeto e a produção de multimídia;
4. ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS
O Bolsista deverá desenvolver as seguintes atividades:





5.

Pesquisar, planejar e desenvolver soluções de projetos para criação de materiais, impressos e
digitais de divulgação e campanhas para o CISS;
Auxiliar o desenvolvimento de projetos visuais em mídia digital e impressa;
Desenvolver a editoração e arte final dos projetos visuais (cartilhas, folders, pôsteres, banners,
faixas, cartazes, manuais, publicações, vídeos)
Integrar-se à equipe do CISS, sugerindo, participando, acompanhando e gerando soluções de
comunicação e produção visual.

LOCAL DE TRABALHO

O trabalho do bolsista será realizado no escritório da Fundação Oswaldo Cruz – FIOCRUZ, na Avenida Brasil,
4036 - Prédio da Expansão - Sala 214 Manguinhos - Rio de Janeiro.
O bolsista selecionado irá compor a equipe do Programa Institucional Biodiversidade & Saúde da Fiocruz.
6. BOLSA
Bolsa de Apoio Científico Nível E, com dedicação de 20 horas semanais presenciais no escritório do PIBS, com
duração prevista até 31 de dezembro de 2014.

Programa de Biodiversidade e Saúde - Fiocruz

TdR 016/2014_PROBIOII_FIOCRUZ

7. REQUISITOS
Para a realização das atividades propostas, são necessárias as seguintes qualificações:
 Conhecimento em web design e programação visual (técnicas, criatividade, senso estético,
embasamento visual e cultural, estudo da forma);
 Operação de softwares de ilustração e desenho vetorial: Adobe Ilustrator, Corel Draw ou similares
livres;
 Operação de softwares de editoração: Adobe Indesign, Adobe PageMaker, ou similares livres;
 O bolsista deverá ser criativo, dinâmico, comunicativo e flexível.
 É desejável o conhecimento de ferramentas voltadas para a web tais como, CMS-Drupal, HTML,
XHTML, CSS, JavaScript, DHTML, Flash;

8. ANÁLISE DOS CURRÍCULOS
Os currículos serão avaliados de acordo com a adequação aos requisitos essenciais e desejáveis e portfolio do
candidato que deverá ser encaminhado por e-mail junto com o currículo. Será realizada entrevista com a
coordenação do Programa. Os classificados na análise de currículo e portfolio serão notificados via e-mail ou
telefone sobre a data e o horário para entrevista.
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