
 
 

 
Contrata 

Consultor na 

modalidade Produto 

 

PROJETO BRA/K57 

 

1. Perfil: Contratação na modalidade produto de 01 (um) profissional especializado em 
artes plásticas e mobilização social, objetivando elaborar proposta de conteúdos 
voltados à população de mulheres lésbicas e bissexuais visando à produção de exposição 
itinerante sintonizada com a realidade das populações específicas, contribuindo com a 
criação de ações de mobilização social e educação em saúde. 

2. Nº de vagas: 01 
3. Qualificação educacional: Nível superior em artes plásticas.  
4. Experiência profissional: Mínima de 2 (dois) anos no uso das ferramentas das artes 

plásticas para mobilização social. Experiência em análise de materiais de informação, 
comunicação e educação. Experiência no trabalho com organizações governamentais 
(OG) e não-governamentais. 

5. Atividades: 
Desenvolver proposta para construção de exposição, incluindo estrutura física, que 
permita acesso aos trabalhos elaborados na oficina de comunicação em saúde para 
mulheres lésbicas e bissexuais realizada pelo Departamento de Vigilância, Prevenção e 
Controle das DST, Aids e Hepatites Virais, em julho de 2012. 

6. Produtos/Resultados esperados: 
1- Documento técnico contendo proposta de exposição voltada a mulheres lésbicas e 
bissexuais. 
2- Documento técnico contendo proposta de materiais gráficos informativos que irão 
compor a exposição voltada a mulheres lésbicas e bissexuais. 

7. Duração do Contrato: até 2 meses 
 
Os interessados deverão cadastrar o CV do dia 02/02/2013 até o dia 06/02/2013 no seguinte 
endereço eletrônico: http://sistemas.aids.gov.br/curriculo/login.asp ou 
http://www.aids.gov.br/pagina/trabalhe-conosco.  
Em atenção às disposições do decreto nº 5.151 de 22/07/2004, é vedada a contratação, a 
qualquer título, de servidores ativos da Administração Pública Federal Estadual, do Distrito 
Federal ou Municipal, direta ou indireta, bem como empregados de suas subsidiárias ou 
controladas, no âmbito dos projetos de cooperação técnica internacional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Contrata 

Consultor na 

modalidade Produto 

 

PROJETO BRA/K57 

 

1. Perfil: Contratação na modalidade produto de 01 (um) profissional especializado em 
Comunicação Social, objetivando elaborar propostas de conteúdos voltados à população 
de mulheres lésbicas e bissexuais visando à produção de estratégias e materiais de 
comunicação, sintonizadas com a realidade dessas populações específicas, para criar 
ações de mobilização social e educação em saúde.  

2. Nº de vagas: 01  
3. Qualificação educacional: Nível superior completo em qualquer área de formação.  
4. Experiência profissional: Mínima de 2 (dois) anos jornalismo, publicidade, cinema, 

fotografia ou rádio e TV. Experiência em análise de materiais de informação, 
comunicação e educação. Experiência no trabalho com organizações governamentais 
(OG) ou organizações não-governamentais (ONG). 

5. Atividades: 
Realizar pesquisa sobre materiais temáticos para web, vídeo e fotografia, voltados para 
população de mulheres lésbicas e bissexuais;  
Desenvolver propostas de materiais educativos a partir dos trabalhos realizados nas 
oficinas temáticas. 

6. Produtos/Resultados esperados: 
1- Documento técnico contendo proposta de conteúdo educativo, bem como briefing de 
campanha para composição de materiais em DST/HIV/aids e hepatites voltados à 
população de mulheres lésbicas e bissexuais, a partir das referências visuais e textuais 
produzidas na Oficina de Comunicação em Saúde realizada pelo Departamento de 
Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais, em julho de 2012. 

7. Duração do Contrato: até 2 meses 
 
Os interessados deverão cadastrar o CV do dia 02/02/2013 até o dia 06/02/2013 no seguinte 
endereço eletrônico: http://sistemas.aids.gov.br/curriculo/login.asp ou 
http://www.aids.gov.br/pagina/trabalhe-conosco.  
Em atenção às disposições do decreto nº 5.151 de 22/07/2004, é vedada a contratação, a 
qualquer título, de servidores ativos da Administração Pública Federal Estadual, do Distrito 
Federal ou Municipal, direta ou indireta, bem como empregados de suas subsidiárias ou 
controladas, no âmbito dos projetos de cooperação técnica internacional. 
 
 
 
 


