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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 

SECRETARIA DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS 
 

- EDITAL - 
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 01/2014 

 
 
Projeto BRA/07/004 seleciona: Consultor para sistematização de identidade visual para a 
produção de material gráfico que deverá servir como suporte para interação e 
fortalecimento da comunicação entre os diferentes públicos tratados no projeto. 
 
1. Consultor 
Consultor para sistematização de identidade visual para a produção de material gráfico que 
deverá servir como suporte para interação e fortalecimento da comunicação entre os diferentes 
públicos tratados no projeto. 
 
2. Principais atividades: 
a) Avaliar a estratégia de Publicização do Projeto Pensando o Direito empregada desde seu 

início, em 2007. 
b) Organizar, com base em consultorias anteriores, a produção e publicação de conteúdo da 

Série Pensando o Direito, segundo a linha editorial do Projeto, incluindo utilização de 
técnicas que permitam a compreensão e a interação do conteúdo com distintos participantes, 
estabelecimento de referências com materiais de terceiros e definição de correlações 
semânticas entre entidades, conteúdos e participantes do Portal. 

c) Documentar e consolidar estratégia de comunicação visual e diretrizes para criação de 
material gráfico, sumarizando conhecimentos produzidos sobre a marca, identidade visual do 
Projeto desde seu início. 

d) Desenvolver proposta de estratégia de comunicação visual para criação de cartilhas e material 
para vulgarização de pesquisas do Pensando com maior impacto social, para uso pela 
advocacia popular, assessorias jurídicas, serviços de assistência judiciária e por movimentos 
sociais. 

 
3. Local de trabalho, valor do contrato e período: 
O trabalho deverá ser realizado em Brasília, no período de fevereiro a setembro de 2014. 
O valor total dos produtos da Consultoria será de até R$ 65.000,00. 
 
4. Qualificações Profissionais 
4.1 Qualificações obrigatórias: 
Profissional com Bacharelado em Comunicação Visual, Design, ou áreas correlatas.  
Experiência mínima de 2 anos em programação visual e diagramação. 
4.2 Qualificações classificatórias: 
Experiência em programação visual de cursos EAD. 
Experiência em avaliação de linhas editoriais. 
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Experiência em análise de marcas (branding experience). 
Familiaridade com ferramentas em software livre. 
 
5. Processo seletivo e pontuação por qualificação 
Para participar o candidato deve preencher o formulário de seleção, disponível no link 
http://bit.ly/PSS-01-2014-Diagramacao, até o dia 09/02/2014, seguindo critérios estabelecidos no 
Edital de Processo Seletivo Simplificado disponível no sítio oficial da Secretaria de Assuntos 
Legislativos do Ministério da Justiça na Internet (http://www.mj.gov.br/sal). 
 
5.1 Análise de currículo 
Etapa 1: Atendimento das qualificações obrigatórias definidas no item 4.1. Tem caráter 

eliminatório. Caso o candidato não preencha as qualificações mínimas, será eliminado 
do certame. 

Etapa 2:  Análise das qualificações classificatórias definidas no item 4.2. Pontuação segundo os 
seguintes critérios: 

Item Critério  Pontuação 
Atribuída  

Experiência em programação 
visual de cursos EAD 

1 ponto para cada 2 anos de 
experiência 

1 a 3 

Experiência em avaliação de 
linhas editoriais 

1 ponto para cada 2 anos de 
experiência 

1 a 3 

Experiência em análise de 
marcas (branding experience) 

1 ponto para cada 2 anos de 
experiência 

1 a 3 

Diagramação de folders, 
publicações e/ou certificados 

1 ponto para cada 2 anos de 
experiência. 

1 a 3 

Software Livre 1 ponto para cada projeto 
desenvolvido com software 
livre 

1 a 3 

Pontuação máxima na Etapa 2 15 

 
Os três candidatos que apresentarem a maior pontuação global na Etapa 2 serão convocados para 
apresentar uma exposição presencial ou por videoconferência (de 10 minutos) sobre 
“Democratização do processo legislativo por meio de ferramentas digitais”, a ser avaliada (0 a 15 
pontos) conforme critérios de domínio na abordagem do conteúdo e profundidade (até 7 pontos), 
seqüência lógica e coerência (4 pontos) e clareza na comunicação e habilidades para formulação 
de respostas (4 pontos). A banca de avaliação da aula será composta de dois representantes da 
SAL/MJ e um representante do PNUD. A comprovação dos critérios para pontuação será ônus do 
candidato, sob pena de perda da pontuação correspondente. Em caso de empate, serão 
considerados os seguintes critérios de desempate: (i) disponibilidade para início imediato do 
trabalho; (ii) maior nota em experiência comprovada com atividades de diagramação digital ou na 
área de gestão pública.  
 


