Contrata
Consultor na
modalidade Produto
PROJETO BRA/K57
1. Perfil: Contratação na modalidade produto de 01 (um) profissional especializado em
programas e projetos de prevenção às DST/HIV/Aids, objetivando realizar planejamento
e avaliação das ações de prevenção em DST/Aids, no Carnaval 2013/2014, na cidade do
Rio de Janeiro – RJ.
2. Nº de vagas: 01
3. Qualificação educacional: Nível superior completo nas áreas de ciências humanas,
sociais ou da saúde.
4. Experiência profissional: Mínima de 2 (dois) anos em gestão de programas e/ou projetos
de saúde pública ou em formulação, planejamento e avaliação de políticas de
prevenção. Experiência em programas e/ou projetos de prevenção voltados às
DST/HIV/aids e/ou Hepatites Virais.
5. Atividades:
Elaborar conteúdo de oficinas que abordem o tema prevenção em DST/Aids
Analisar os documentos e relatórios produzidos pelo Departamento de Vigilância,
Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais, no âmbito de prevenção em
DST/Aids
Pesquisa bibliográfica acerca de temas de prevenção em DST/Aids
Participar de reuniões com as áreas técnicas do Departamento de Vigilância, Prevenção
e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais.
6. Produtos/Resultados esperados:
1- Documento técnico contendo elaboração do questionário de pesquisa sobre atitudes e
comportamento relacionado à prevenção às DST/Aids para a população durante o desfile
das escolas campeãs do Carnaval 2013, na cidade do Rio de Janeiro.
2- Documento técnico contendo avaliação das ações de prevenção em DST/Aids do
Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais
referente ao Carnaval 2013, na cidade do Rio de Janeiro - RJ.
3- Documento técnico contendo projeto de capacitação em DST/Aids, para estudantes
universitários da área de Saúde Pública atuarem como multiplicadores de prevenção em
saúde nos ensaios das escolas de samba e no desfile no Sambódromo do carnaval 2014 do
Rio de Janeiro.
4- Documento técnico contendo planejamento das ações de prevenção em DST/AIDS no
Carnaval 2014, na cidade do Rio de Janeiro – RJ, no âmbito do Departamento de
Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais.
7. Duração do Contrato: até 5 meses
Os interessados deverão cadastrar o CV do dia 25/01/2013 até o dia 29/01/2013 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 desenvolver propostas informativas e educativas para
as oficinas de objetos e mídias, poética e intervenção urbana voltadas a jovens da Rede
de Comunidades Saudáveis visando a criação de ações de mobilização social e educação
em saúde de modo a fortalecer a atuação da Rede na ação local para prevenção das
DST/aids em comunidades populares.
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 e/ou
marketing. Experiência em análise de materiais de informação, comunicação e
educação. Experiência no trabalho com organizações governamentais (OG) ou
organizações não-governamentais (ONG).
5. Atividades:
Desenvolver pesquisa sobre objetos e mídia, poética e intervenção urbana
Desenvolver estudo dos resultados da oficina sobre objetos e mídia, poética e
intervenção urbana
Desenvolver proposta de materiais de IEC a partir dos trabalhos realizados nas oficinas
temáticas.
6. Produtos/Resultados esperados:
1-Documento técnico contendo proposta metodológica da oficina sobre objetos e mídias,
poética e intervenção urbana para jovens da Rede de Comunidades Saudáveis.
2-Documento técnico contendo relatório e avaliação de oficina de objetos e mídias,
poética e intervenção urbana voltada a jovens da Rede de Comunidades Saudáveis.
7. Duração do Contrato: até 2 meses
Os interessados deverão cadastrar o CV do dia 25/01/2013 até o dia 29/01/2013 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 Analista de sistemas,
objetivando realizar atualização e elaboração de manuais para utilização dos módulos
Gerencial e Operacional do Sistema de Controle Logístico de Medicamentos (SICLOM) do
Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais.
2. Nº de vagas: 01
3. Qualificação educacional: Nível superior completo em qualquer área de formação.
4. Experiência profissional: Mínima de 2 (dois) anos em desenvolvimento ou manutenção
de sistemas de informação. Requerido conhecimento em sistemas corporativos.
Experiência em implementação de sistema e serviços e SQL.
5. Atividades:
Pesquisa bibliográfica
Pesquisa e estudo do manual de utilização dos sistemas SICLOM módulos Gerencial e
Operacional
Estudo do sistema
Análise e sistematização dos dados coletados
Elaboração de conteúdo dos manuais.
6. Produtos/Resultados esperados:
1-Documento técnico contendo atualização do Manual de Estoque do Sistema de Controle
Logístico de Medicamentos (SICLOM), módulo Operacional.
2- Documento técnico contendo atualização do Manual de Dispensação do Sistema de
Controle Logístico de Medicamentos (SICLOM), módulo Operacional.
3- Documento técnico contendo atualização do Manual de Cadastramento do Sistema de
Controle Logístico de Medicamentos (SICLOM), módulo Operacional.
4- Documento técnico contendo atualização do Manual da Programação Ascendente SES
(Secretaria Estadual de Saúde) do Sistema de Controle Logístico de Medicamentos
(SICLOM), módulo Gerencial.
5- Documento técnico contendo atualização do Manual da Programação Ascendente UDM
(Unidade Dispensadora de Medicamentos) do Sistema de Controle Logístico de
Medicamentos (SICLOM), módulo Gerencial.
6- Documento técnico contendo elaboração de conteúdo e diagramação do Manual de
Referência Rápida do Sistema de Controle Logístico de Medicamentos (SICLOM) – Módulo
Gerencial.
7. Duração do Contrato: até 12 meses
Os interessados deverão cadastrar o CV do dia 25/01/2013 até o dia 29/01/2013 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
epidemiologia, objetivando realizar implementação de ações que visem a melhoria das
atividades de vigilância epidemiológica das DST/aids e hepatites virais realizadas pelo
Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais.
2. Nº de vagas: 01
3. Qualificação educacional: Nível superior completo em qualquer área de formação. Pósgraduação em epidemiologia e/ou saúde pública.
4. Experiência profissional: Mínima de 6 (seis) anos em vigilância epidemiológica,
manuseio de base de dados e de sistemas de informação na área de saúde. Experiência
em análise epidemiológica de dados relacionados às DST/HIV/aids e/ou Hepatites Virais.
5. Atividades:
Participação em Oficinas
Realização de Pesquisas
Participação em Seminários
Elaboração de textos
Elaboração de relatórios
Elaboração de documentos técnicos
Análises de documentos diversos
6. Produtos/Resultados esperados:
1-Documento técnico contendo elaboração de processo de avaliação para metodologia
pedagógica baseada em competência para o Curso de Vigilância Epidemiológica das
Hepatites Virais.
2-Documento técnico contendo roteiro de orientação para elaboração de um plano
curricular para o Curso de Vigilância Epidemiológica das Hepatites Virais.
3- Documento técnico contendo elaboração de material para atualização dos
Instrucionais sobre hepatites virais do Sistema de Informação de Agravos de Notificação –
SINAN.
4- Documento técnico contendo revisão e análise da área de vigilância epidemiológica
contida na Programação de Ações e Metas do ano de 2012.
5- Documento técnico contendo elaboração do Glossário Hepatites para o Curso de
Vigilância Epidemiológica das Hepatites Virais
6- Documento técnico contendo relatório das Oficinas de Trabalho realizadas no segundo
semestre de 2012 e no ano de 2013 para elaboração de currículo integrado para o Curso
de Vigilância Epidemiológica das Hepatites Virais.
7-Documento técnico contendo análise das necessidades de capacitação técnica em
Vigilância Epidemiológica das Hepatites Virais para os 27 estados brasileiros, com vista à
proposta de elaboração de plano de capacitação voltado aos profissionais da saúde.
7. Duração do Contrato: até 12 meses
Os interessados deverão cadastrar o CV do dia 25/01/2013 até o dia 29/01/2013 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.

