
Contrata 
Consultor na 

modalidade Produto 
 

PROJETO BRA/K57 
 

1. Perfil: Contratação na modalidade produto de 01 (um) profissional, objetivando realizar 
propostas de capacitações em Vigilância Epidemiológica das Hepatites Virais para 
profissionais da saúde, educação e jovens, além de proposta de treinamento na 
Metodologia Unplugged, voltada à Prevenção do uso abusivo de alcool, e outras Drogas, 
para utilização das evidências resultantes dos estudos e pesquisa para o fortalecimento 
da tomada de decisão pelos gestores. 

2. Nº de vagas: 01  
3. Qualificação educacional: Nível superior completo em ciências humanas, sociais ou da 

saúde. Pós-graduação em educação. 
4. Experiência profissional: Experiência mínima de 04 (quatro) anos em educação na 

saúde e desenvolvimento de tecnologias educacionais aplicadas à saúde pública. 
Conhecimento de metodologias pedagógicas ativas. Experiência em DST/HIV/aids e/ou 
Hepatites Virais. 

5. Atividades: Análise de literatura sobre Vigilância epidemiológica das hepatites virais.  
Mapeamento e análise dos materiais relacionados a metodologia Unplugged, balizadas 
junto às iniciativas do Governo Federal e UNODC para subsidiar a elaboração da 
proposta. Pesquisa bibliográfica de documentos constantes na literatura sobre vigilância 
e notificação epidemiológica das hepatites virais. Mapeamento e análise de iniciativas de 
formação para profissionais de saúde em HIV/Aids. Análise dos materiais relacionados à 
métodos de prevenção e vulnerabilidades das DST/HIV/Aids e Hepatites Virais.  Análise 
de literatura e iniciativas no âmbito da formação de jovens em prevenção das 
DST/HIV/Aids e Hepatites Virais e vulnerabilidades. Mapeamento e análise de iniciativas 
de formação de jovens em DST/HIV/Aids e Hepatites Virais. 

6. Produtos/Resultados esperados: 
PRODUTO 1: Documento técnico contendo proposta de treinamento para profissionais da 
saúde que atuam na atenção básica em Vigilância Epidemiológica das Hepatites Virais.   
PRODUTO 2: Documento técnico contendo proposta de aplicação da metodologia 
Unplugged  voltada à prevenção do uso abusivo de álcool e outras drogas, além da 
prevenção das DST, Aids e Hepatites Virais para professores e profissionais da saúde que 
atuam no projeto Saúde e Prevenção nas Escolas. 
PRODUTO 3: Documento técnico contendo proposta de material didático para 
aperfeiçoamento de pessoal da área da saúde em Vigilância Epidemiológica das 
Hepatites Virais. 
PRODUTO 4: Documento técnico contendo proposta de oficina destinada a profissionais 
da saúde que atuam na atenção básica, em tecnologias diagnósticas e estratégias de 
prevenção para o HIV.  
PRODUTO 5: Documento técnico contendo proposta de treinamento de professores e 
profissionais de saúde ao que se refere a estratégias e métodos de prevenção, além de 
vulnerabilidades das DST/HIV/Aids e Hepatites Virais.  
PRODUTO 6: Documento técnico contendo proposta de atualização do curso de 
capacitação para jovens em estratégias e métodos de prevenção e de vulnerabilidades 
das DST/HIV/Aids e Hepatites Virais.  
PRODUTO 7: Documento técnico contendo proposta de oficina de prevenção das 
DST/HIV/Aids e Hepatites Virais para jovens. 

7. Duração do Contrato: Até 12 (doze) meses. 
Os interessados deverão cadastrar o CV do dia 18/10/2013 até o dia 22/10/2013 no seguinte 
endereço eletrônico: http://sistemas.aids.gov.br/curriculo/login.asp ou 
http://www.aids.gov.br/pagina/trabalhe-conosco.  

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. 
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1. Perfil: Contratação na modalidade produto de 01 (um) profissional, objetivando elaborar 

sistemas de programação que auxiliem no processo informacional entre parceiros, 
população vulnerável, gestores e profissionais de saúde a serem divulgados no sítio do 
Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais, com 
vistas a implementar a infraestrutura de tecnologia da informação. 

2. Nº de vagas: 01  
3. Qualificação educacional: Nível superior completo em qualquer área de formação. 
4. Experiência profissional: Experiência mínima de 06 (seis) 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. 

5. Atividades: Realizar levantamento as publicações do Departamento de Vigilância, 
Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais. 
Analisar dados e estatísticas de conteúdo do sítio do Departamento Vigilância, Prevenção 
e Controle de DST, Aids e Hepatites Virais. 
Pesquisar formatos e linguagem adequada aos públicos e usuários do sítio do 
Departamento. 
Criação e programação de sistemas para os Cursos do Telelab no sitio do Departamento 
de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais. 
Analisar as alterações de arquitetura de informação, estrutura, estilos e design no sítio 
do Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais. 
Analisar informações de demanda por usuário de novas funcionalidades do sítio do 
Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais. 

6. Produtos/Resultados esperados: 
Produto 1: Documento técnico contendo análise situacional das publicações nos idiomas: 
Português, Inglês e Espanhol e sua respectiva veiculação no sítio do Departamento de 
Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais a fim de possibilitar 
acesso nacional e internacional às publicações.  
Produto 2: Documento técnico contendo proposta de cronograma para o "Curso 02 - 
Coleta de Sangue: Diagnóstico e Monitoramento das DST, Aids e Hepatites Virais" 
referente ao Sistema Telelab em formato WEB (Moodle), voltado a profissionais de saúde 
que trabalham com populações vulneráveis. 
Produto 3: Documento técnico contendo proposta de conteúdo de sistema gerencial 
online para  atualização das demandas do Departamento de Vigilância, Prevenção e 
Controle das DST, Aids e Hepatites Virais, como campanhas, eventos, peças gráficas e 
outros materiais informativos. 
Produto 4: Documento técnico contendo proposta conteúdo de Banco de Imagens, bem 
como criação e inserção de Taxonomias, destinado à atualização do acervo do 
Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais. 
Produto 5: Documento técnico contendo avaliação de banners e anúncios no Sistema 
Drupal, para proposta de atualização do conteúdo publicado no sítio do Departamento 
de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais. 
Produto 6: Documento técnico contendo proposta de cronograma para o "Curso 08 - HIV: 
Estratégias para utilização de testes rápidos no Brasil", referente ao Sistema Telelab em 



formato WEB (Moodle), voltado aos profissionais de saúde que trabalham com 
populações vulneráveis. 
Produto 7: Documento técnico contendo análise situacional e classificação dos editais 
cadastrados no sítio do Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids 
e Hepatites Virais no período de Julho de 2013 a Julho de 2014, cujo objetivo é dar 
transparência e tornar público e melhorar o acesso dos usuários.  
Produto 8: Documento técnico contendo proposta de customização do "Curso 16 - 
Biossegurança: Diagnóstico e Monitoramento das DST, Aids e Hepatites Virais" na 
plataforma virtual de aprendizagem (Moodle), utilizada pelo Sistema Telelab,  voltado a 
profissionais de saúde que trabalham com populações vulneráveis. 

7. Duração do Contrato: Até 12 (doze) meses. 
Os interessados deverão cadastrar o CV do dia 18/10/2013 até o dia 22/10/2013 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.aids.gov.br/pagina/trabalhe-conosco
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1. Perfil: Contratação na modalidade produto de 01 (um) profissional, objetivando 
desenvolver planos de trabalho para produção de campanhas de comunicação em DST, 
aids e hepatites virais, visando à promoção de comportamentos seguros  e  diagnóstico 
para esses agravos, por meio da realização de atividades de treinamento, sensibilização, 
acompanhamento das intervenções relativas à promoção do acesso de profissionais do 
sexo, usuários de drogas, população penitenciária e PVHA, nas cinco regiões do país. 

2. Nº de vagas: 01  
3. Qualificação educacional: Nível superior completo em qualquer área de formação. Pós-

graduação em Comunicação Social. 
4. Experiência profissional: Experiência mínima de 04 (quatro) anos em jornalismo e/ou 

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

5. Atividades: Analisar pesquisas de comportamentos que ampliam riscos para a infecção 
ao HIV, aids e hepatites virais; 
Analisar pesquisas epidemiológicas sobre aids e hepatites virais; 
Propor estratégias de abordagem de campanhas de comunicação do Departamento de 
Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais, identificando públicos 
e mensagens a serem veiculadas; 
Participar de reuniões com técnicos do Departamento de Vigilância, Prevenção e 
Controle das DST, Aids e Hepatites Virais e com colaboradores de agências de 
publicidade, com vistas ao planejamento de campanhas de comunicação em saúde. 

6. Produtos/Resultados esperados: 
Produto 1: Documento técnico contendo plano de trabalho para produção de campanha 
de prevenção às DST/aids, voltada a jovens entre 15 e 19 anos, visando promover 
práticas sexuais mais protegidas em relação à infecção pelo HIV/aids. 
Produto 2: Documento técnico contendo planejamento de campanha de prevenção às 
DST/aids voltada à população em geral, visando promover o diagnóstico para o HIV, no 
âmbito da estratégia programática Fique Sabendo. 
Produto 3: Documento técnico contendo proposta de campanha de prevenção às 
DST/aids, voltada à população de homens que fazem sexo com homens (HSH), visando 
promover práticas sexuais mais protegidas em relação à infecção pelo HIV/aids. 
Produto 4: Documento técnico contendo projeto básico para produção de campanha de 
prevenção às hepatites virais, voltada à população adulta com mais de 45 anos. 
Produto 5: Documento técnico contendo plano de trabalho para produção de campanha 
de promoção ao diagnóstico das hepatites virais, voltada à população em geral, no 
âmbito da estratégia programática Fique Sabendo. 
Produto 6: Documento técnico contendo planejamento de campanha de promoção do 
diagnóstico às DST/aids e hepatites virais, voltada à população de homens que fazem 
sexo com homens (HSH),  no âmbito da estratégia programática Fique Sabendo. 
Produto 7: Documento técnico contendo proposta para produção de campanha de 
combate ao estigma associado às pessoas vivendo com HIV/aids, no contexto do Dia 
Mundial de Luta Contra a Aids. 

7. Duração do Contrato: Até 12 (doze) meses. 
Os interessados deverão cadastrar o CV do dia 18/10/2013 até o dia 22/10/2013 no seguinte 
endereço eletrônico: http://sistemas.aids.gov.br/curriculo/login.asp ou 
http://www.aids.gov.br/pagina/trabalhe-conosco.  

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. 
 


