
 

  

TERMO DE REFERÊNCIA 227/2012 
Objeto: Análise e aprimoramento da produção audiovisual das transmissões ao vivo e via web nas 

ações do Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais. 

 

 

1 – Atividades 

• Gravação e edição do material audiovisual do Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das 
DST, Aids e Hepatites Virais; 

• Análise da infraestrutura das salas de reuniões do Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle 
das DST, Aids e Hepatites Virais; 

• Levantamento das informações de transmissão ao vivo do Departamento de Vigilância, Prevenção e 
Controle das DST, Aids e Hepatites Virais;  

• Gravação e edição em estudio utilizando Crhoma Key. 

2 – Prazo para Execução do Contrato 

03/12/2012 a 02/12/2013 

3 – Valor do Contrato 

R$ 66.000,00 (sessenta e seis mil reais) 

4 – Produtos 

1-Documento técnico contendo análise da implementação da transmissão via web do Dia Mundial da Luta 
contra a aids 2012 com os seguintes itens: especificações técnicas, introdução, descrição das atividades e 
conclusão. 
2-Documento técnico contendo estudo da implementação da transmissão via web na reunião SEPPIR 
(Secretaria de Políticas de Promoção de Igualdade Racial da Presidência da República) com os seguintes itens: 
especificações técnicas, introdução, descrição das atividades e conclusão. 
3-Documento técnico contendo avaliação do descritivo da animação web do site Mediacenter com os seguintes 
requisitos: introdução, requisitos mínimos e conclusão. 
4-Documento técnico contendo análise de edição utilizando o software adobe première, bem como proposta de 
aprimoramento do processo, com os seguintes requisitos,: introdução, requisitos mínimos e conclusão. 
5-Documento técnico contendo proposta de matriz operacional de audiovisual com os seguintes requisitos: 
introdução, requisitos mínimos e conclusão. 
6-Documento técnico contendo proposta de adequação de gravação utilizando crhoma key com os seguintes 
requisitos: introdução, requisitos mínimos e conclusão. 
7-Documento técnico contendo proposta de layout do site Mediacenter com os seguintes requisitos: 
introdução, requisitos mínimos e conclusão. 
8-Documento técnico contendo proposta de adequação da intranet para transmissão ao vivo com os seguintes 
requisitos: introdução, requisitos Mínimos e conclusão. 

5 – Qualificação 

Código 227/2012 – Programador Web 
Nível superior completo em qualquer área de formação. 
Experiência mínima de 2 (dois) anos em programação para Internet (Web). 
Domínio em programação com ASP, PHP, Access, Java Script; conhecimento de SQL e noções de web 
designer. 
Requerido conhecimento em HTML, dream weaver, fire works, flash, photo shop, corel draw, ilustrator, java 
(JSPs), visual interdev 6, visual basic 6, Vbscript, Jscript, plataforma Windows NT/2000, IIS 4/IIS5. 
6 – Local do Trabalho 

Os serviços serão desenvolvidos necessariamente em Brasília/DF.  

7 – Prazo para envio de currículos 

CVs devem ser cadastrados de 23/11/2012 a 27/11/2012 por meio dos sítios 

http://sistemas.aids.gov.br/curriculo/login.asp ou http://www.aids.gov.br/pagina/trabalhe-conosco.  
 

Observações: 
Em atenção ao decreto 5.151, não serão admitidos servidores ativos da Administração Pública Federal, 

Estadual, do Distrito Federal ou Municipal, direta ou indireta, bem como empregados de suas subsidiárias e 

controladas, no âmbito dos acordos de cooperação técnica ou instrumentos congêneres. 

 
 


