Contrata
Consultor na
modalidade Produto

PROJETO BRA/K57
1. Perfil: Contratação na modalidade produto de 01 (um) profissional especializado em
saúde pública, objetivando elaborar estudo técnico da implantação do teste rápido
como diagnóstico do HIV e triagem para sífilis na rede básica de saúde, no âmbito
da rede cegonha, bem como elaboração de conteúdo sobre aconselhamento em
DST/Aids.
2. Nº de vagas: 01
3. Qualificação educacional: Nível superior completo na área da saúde, ciências
humanas ou sociais;
Pós-graduação na área da saúde.
4. Experiência profissional: Mínima de 8 (oito) anos em saúde pública ou em serviços
públicos de atenção à saúde em DST, Aids e Hepatites Virais.
Conhecimentos em planejamento de políticas públicas de saúde e legislação do
Sistema Único de Saúde.
5. Atividades:
- levantamento bibliográfico acerca do aconselhamento e testagem;
- participação em reuniões técnicas;
- pesquisa de referencial acerca dos Centros de Testagem e Aconselhamento e
reuniões com institutos de saúde;
- levantamento e análise da rede de Centro de Testagem e Aconselhamento, bem
como das estratégias para a prevenção da Hepatite B;
- análise dos resultados de pesquisa e projetos;
- análise do documento referencial sobre diagnóstico do HIV, Sífilis e Hepatites
Virais;
- estudo das metas e regulamentação da rede cegonha;
- visita técnica in loco.
6. Produtos/Resultados esperados:
Produto 1: Documento técnico contendo revisão bibliográfica sobre Aconselhamento
e Testagem na Comunidade além das unidades de saúde.
Produto 2: Documento técnico contendo relatório analítico da Reunião Técnica
sobre Gestão de Risco, com vistas a subsidiar a elaboração de documentos para as
capacitações das equipes de saúde dos Centros de Testagem e Aconselhamento.
Produto 3: Documento técnico contendo atualização dos conteúdos do documento
referencial sobre o Centro de Testagem e Aconselhamento: Diretrizes para
Organização e Funcionamento dos CTA do Brasil.
Produto 4: Documento técnico contendo proposta para a inserção da vacinação de
hepatite B nos Centros de Testagem e Aconselhamento do país.
Produto 5: Documento técnico contendo proposta para inserção de tecnologias de
ampliação do acesso dos seguimentos mais vulneráveis aos Centros de Testagem e
Aconselhamento, a partir das recomendações da Pesquisa: Avaliação de tecnologias
para ampliar acesso ao diagnóstico do HI em Centros de Testagem e
Aconselhamento, do Projeto de Difusão de Intervenções Comportamentais Efetivas
(DEBI) e do Projeto Quero Fazer.

Produto 6: Documento técnico contendo elaboração de conteúdo sobre
aconselhamento em DST/aids referentes ao capítulo do documento referencial
sobre diagnóstico do HIV, Sífilis e Hepatites Virais.
Produto 7: Documento técnico contendo análise da implantação do teste rápido
como diagnóstico do HIV e triagem para sífilis na rede básica de saúde, no âmbito
da rede cegonha, de um estado do território nacional a ser definido junto ao
Departamento de Atenção Básica do Ministério da Saúde, com a contratualização da
rede cegonha.
Produto 8: Documento técnico contendo relatório do monitoramento de cinco
capacitações nas cinco regiões do país do módulo presencial do Curso Básico de
Aconselhamento em DST/AIDS na modalidade à distância.
Duração do Contrato: até 12 meses
Os interessados deverão cadastrar o CV do dia 26/07/2012 até o dia 30/07/2012 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 a elaboração de proposta metodológica para
oficinas voltadas à população de mulheres lésbicas e bissexuais visando à produção
de estratégias e materiais de comunicação sintonizadas com a realidade das
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 5 (cinco) anos em 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:
Produto 1: Documento técnico contendo proposta metodológica de oficina sobre
processo de construção de estratégias de comunicação popular voltadas as mulheres
lésbicas e bissexuais.
Produto 2:Documento técnico contendo elaboração de conteúdo educativo 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 temática.
7. Duração do Contrato: até 3 meses
Os interessados deverão cadastrar o CV do dia 26/07/2012 até o dia 30/07/2012 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
educação, objetivando subsidiar a elaboração de proposta metodológica para
oficinas voltadas à população de mulheres lésbicas e bissexuais e realizar análise
dos resultados das oficinas com base em estratégias de comunicação, sintonizadas
com a realidade das populações específicas, para criar ações de mobilização social
e educação em saúde.
2. Nº de vagas: 01
3. Qualificação educacional: Nível superior completo em ciências humanas, sociais
ou da saúde.
4. Experiência profissional: Mínima de 6 (seis) anos Experiência em educação e
desenvolvimento de tecnologias educacionais.
Experiência em práticas educativas voltadas à Intervenção Urbana.
Conhecimento de metodologias pedagógicas ativas.
5. Atividades:
- Realizar pesquisa sobre objetos e mídia, poética e intervenção urbana para
população de mulheres lésbicas e bissexuais;
- Desenvolver estudo dos resultados das oficinas sobre objetos e mídia, poética e
intervenção urbana para população de mulheres lésbicas e bissexuais.
6. Produtos/Resultados esperados:
Produto 1: Documento técnico contendo proposta metodológica de oficinas para
população de mulheres lésbicas e bissexuais para tratar dos temas: diversidade
sexual, prevenção às DST/aids/hepatites virais e combate à homofobia.
Produto 2: Documento técnico contendo análise dos resultados das oficinas para
população de mulheres lésbicas e bissexuais em relação as DST/aids e Hepatites
Virais.
7. Duração do Contrato: até 3 meses
Os interessados deverão cadastrar o CV do dia 26/07/2012 até o dia 30/07/2012 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
educação, objetivando subsidiar a elaboração de proposta metodológica para
oficinas sonoras e musicais voltadas à população de mulheres lésbicas e bissexuais e
realizar análise dos resultados das oficinas tendo como base estratégias de
comunicação sintonizadas com a realidade das populações específicas para criar
ações de mobilização social e educação em saúde.
2. Nº de vagas: 01
3. Qualificação educacional: Nível superior completo em ciências humanas, sociais
ou da saúde.
4. Experiência profissional: Mínima de 2 (dois) anos em educação e desenvolvimento
de tecnologias educacionais.
Experiência em práticas educativas voltadas à Intervenção Urbana.
Conhecimento de metodologias pedagógicas ativas.
5. Atividades:
- Realizar pesquisa sobre ritmos musicais, análise dos sons, das melodias, dos
artistas, da poesia voltada para população de mulheres lésbicas e bissexuais;
- Estudo dos resultados das oficinas sobre experiências sonoras e musicais para
população de mulheres lésbicas e bissexuais.
6. Produtos/Resultados esperados:
Produto 1: Documento técnico contendo proposta metodológica e análise dos
produtos desenvolvidos nas oficinas sobre ritmos musicais, análise dos sons,
melodias, artistas e letras com foco na população de mulheres lésbicas e bissexuais.
7. Duração do Contrato: até 3 meses
Os interessados deverão cadastrar o CV do dia 26/07/2012 até o dia 30/07/2012 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.

