ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRABALHO, JUSTIÇA
E DOS DIREITOS HUMANOS

CONVITE À MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE 002/2018
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
BRASIL
Programa de Oportunidade e Direitos do Estado do Rio Grande do Sul
Empréstimo nº: 3241/OC-BR
Nome do Processo de Seleção: Seleção de Consultores Individuais – CI – GN 2350-9 do Banco
Interamericano de Desenvolvimento – BID
Referência nº 5.10 do Plano de Aquisições, PMR 3,4.
A Secretaria de Desenvolvimento Social, Trabalho, Justiça e dos Direitos Humanos do Rio Grande do
Sul – SDSTJDH - solicitou um financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e se
propõe a utilizar parte destes recursos para contratação de serviços de Consultoria.
Os serviços da consultoria serão para elaborar a documentação referente ao Portal do Adolescente.
O objeto da presente seleção, mais especificamente, é a contratação de analista de sistemas ou engº de
software para:
 Elaborar a documentação referente ao Sistema de Informações Portal de Gerenciamento de
Adolescentes, fornecido pela Fundação CASA (Centro de Atendimento Socioeducativo) de
SP, dentro de um prazo de 90 dias corridos.
Com as seguintes qualificações mínimas:
A. educação formal:
a. possuir curso superior em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Sistemas de
Informação, Ciências da Computação ou áreas a fins*;
*Caso o candidato não possua a referida formação em nível superior, uma formação em ciências exatas,
Engenharia ou Administração com Ênfase em Análise de Sistemas, com pós-graduação na área de
Desenvolvimento de Sistemas, p.ex: Engenharia de Software, Ciência da Computação,
Desenvolvimento de Sistemas de Informação ou Análise de Sistemas; com Disciplinas de Modelagem
de Software; atende este requisito.
B. experiência profissional:
a. experiência na área de Análise de Sistemas e Desenvolvido de Software; ter
conhecimento prático em Engenharia de Software, Linguagens de Programação
atualizada e conhecimento de Linguagem de Modelagem Unificada (UML) – no
mínimo três anos de experiência nestas atividades ou ter participado ativamente,
realizando estas atividades, em no mínimo três projetos de softwares de média/alta
complexidade.
b. capacidade de identificação de Requisitos de Negócio;
c. nível básico em Gerenciamento de projetos de TI;
d. ter conhecimento em Banco de Dados Relacional; e
e. conhecimento de Metodologias Ágeis de Desenvolvimento de Software.
Diante disso, a SDSTJDH/RS convida os interessados a apresentarem sua manifestação de interesse em
prestar os Serviços citados, enviando currículo com informações que demonstrem suas qualificações.
Os Consultores Individuais serão selecionados de acordo com os procedimentos estabelecidos nas
Políticas para Seleção e Contratação de Consultores Financiadas pelo BID – GN 2350-9.

Maiores informações podem ser obtidas na Comissão Especial de Licitações – EP/CEL da
SDSTJDH/RS, nos dias de expediente, no período das 8h30min às 18h00, pelo fone: (51) 32887376/7397, ou pelo e-mail: regina-cherubini@fase.rs.gov.br
A Manifestação de Interesse, juntamente com o currículo, deverá ser encaminhada, em meio digital,
para o e-mail: ep-cel@sdstjdh.rs.gov.br, até as 18h00, horário de Brasília, do dia 30 de junho de 2018.

Comissão Especial de Licitações
Secretaria de Desenvolvimento Social, Trabalho, Justiça e dos Direitos Humanos/RS

