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Projeto BRA/07/004 seleciona: Consultor/a para definição de estratégia na edição de 
conteúdos e animação de debates legislativos no Portal "Pensando o Direito", com 
foco no ambiente 2.0

1. Consultor
Consultoria  técnica  para definição  de estratégia  na edição  de conteúdos e  animação de 
debates  legislativos  no  Portal  "Pensando  o  Direito",  com  foco  no  ambiente  2.0, 
direcionando insumos para a realização dos objetivos do projeto BRA/07/004 no âmbito de 
redes sociais.

2. Principais atividades
a) Prestar auxílio técnico à elaboração da linha editorial do Portal “Pensando o Direito”, 

com foco em ambiente 2.0, e à orientação e definição de metodologias para otimização 
de resultados em mecanismos de busca na Internet relacionados ao Portal. 

b) Organizar conteúdos já produzidos e elaborar diretrizes para semantização e indexação 
do conteúdo do Portal. 

c) Desenvolver premissas, metodologia e parâmetros para a implementação e ativação de 
redes sociais para divulgação do Projeto, bem como o desenvolvimento de estratégias 
de ativação de debates sobre proposições normativas, 

d) Formular e propor ações de melhoria quanto ao Portal em si e às formas de produção de 
conteúdo. 

3. Local de trabalho, valor do contrato e período
O trabalho deverá ser realizado em Brasília, no período de fevereiro a novembro de 2013. 
O valor total dos produtos da Consultoria será de até R$ 70.000,00.

4. Qualificações Profissionais

4.1 Qualificações mínimas:
Ensino superior completo, com formação na área de ciências humanas. Experiência de no 
mínimo  2  anos  em  atividades  de  jornalismo  ou  comunicação  social  online.  Atividade 
comprovada na edição de blogs.

4.2 Qualificações desejáveis:
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Experiência como editor de conteúdos de blogs colaborativos. Experiência em atividades 
jurídicas. Experiência como participante de portais de conteúdo internacionais.  Experiência 
na edição de conteúdos multimídia. Experiência nas áreas de e-participação, webcidadania 
ou Governo 2.0. Produção de posts ou artigos sobre webcidadania, teorias de deliberação 
online,  e-participação,  blogagem-ponte,  grafos  sociais,  web  semântica,  otimização  para 
mecanismos de busca. 

5. Processo seletivo e pontuação por qualificação
Para participar, o candidato deve enviar o formulário de seleção, disponível no sítio oficial 
da Secretaria de Assuntos Legislativos na Internet (http://www.mj.gov.br/sal), devidamente 
preenchido, incluindo links para as referências comprobatórias das qualificações indicadas, 
para  <sal@mj.gov.br>,  indicando  no  assunto  da  mensagem  “Projeto  BRA/07004  – 
Consultor Redes Sociais”, até o dia 27/01/2013.

5.1 Análise de currículo
Etapa 1 – Atendimento das qualificações mínimas definidas no item 4.1. Tem caráter 
eliminatório. Caso o candidato não preencha as qualificações mínimas, será eliminado do 
certame.

Etapa 2 – Pontuação segundo os seguintes critérios:
 1  ponto  para  cada  semestre  de  experiência  comprovada  como  editor  de 

conteúdos de blogs colaborativos (até o limite máximo de 4 pontos).
 0,5 ponto para cada semestre de experiência comprovada em atividades jurídicas 

(até o limite máximo de 5 pontos).
 0,5 ponto para cada semestre de experiência comprovada como participante de 

portais  de  conteúdo internacionais  (até  o  limite  máximo de  2 pontos)  (pode 
coincidir com a experiência como editor de conteúdo de blogs colaborativos). 

 0,5  ponto  para  cada  semestre  de  experiência  comprovada  na  edição  de 
conteúdos multimídia (até o limite máximo de 4 pontos).

 1  ponto  para  cada  semestre  de  experiência  comprovada  nas  áreas  de  e-
participação, webcidadania ou Governo 2.0 (até o limite de 4 pontos).

 0,2 ponto por cada post e 1 ponto por cada artigo publicado sobre webcidadania, 
teorias  de deliberação  online,  e-participação,  blogagem-ponte,  grafos  sociais, 
web semântica, otimização para mecanismos de busca (até o limite de 4 pontos). 

Será selecionado o candidato que apresentar a maior pontuação global na Etapa 2. Em 
caso  de  empate,  serão  considerados  os  seguintes  critérios  de  desempate:  (i) 
disponibilidade  para início imediato do trabalho;  (ii)  maior  pontuação em experiência 
comprovada como editor de conteúdos de blogs colaborativos.
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