Contrata
Consultor na
modalidade Produto

PROJETO BRA/K57
1. Perfil: Contratação na modalidade produto de 01 (um) profissional especializado em
educação, objetivando subsidiar o desenvolvimento de ações com o objetivo de
contribuir para a redução de vulnerabilidade e prevenção ao uso indevido de drogas
e à aids em adolescentes da comunidade escolar.
2. Nº de vagas: 01
3. Qualificação educacional: Nível superior completo em ciências humanas, sociais ou
da saúde.
4. Experiência profissional: Mínima de 8 (oito) 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: Mapeamento das fontes de informação pertinentes ao tema. Pesquisa
bibliográfica acerca dos temas de prevenção à aids e redução da vulnerabilidade ao
uso indevido de drogas. Levantamento de aspectos que dificultam a prevenção,
assim como os que a favorecem, no intuito de identificar fatores que possam ser
protetores de risco. Desenvolvimento de textos informativos e material audiovisual
sobre os temas drogas e aids, voltados para pais e alunos.
6. Produtos/Resultados esperados:
Produto 1: Documento técnico contendo conteúdo para compor apresentação sobre
medidas de prevenção à aids e redução da vulnerabilidade ao uso indevido de
drogas na comunidade escolar.
Produto 2: Documento técnico contendo revisão de conteúdo do material educativo
para oficinas de prevenção à aids e redução da vulnerabilidade ao uso indevido de
drogas voltados à comunidade escolar.
Produto 3: Documento técnico contendo proposta para elaboração de projeto
pedagógico cujo tema abordará o uso indevido de drogas, a fim de promover
integração entre o conhecimento sobre substâncias psicoativas, aids e sua
realidade biopsicossocial.
7. Duração do Contrato: até 4 meses
Os interessados deverão cadastrar o CV do dia 08/12/2012 até o dia 10/12/2012 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 subsidiar a elaboração de documentos com
diretrizes para campanhas de massa voltadas à prevenção de DST/HIV/aids, bem
como a produção de material informativo relacionado ao tema DST/HIV/aids.
2. Nº de vagas: 01
3. Qualificação educacional: Nível superior completo em qualquer área de formação.
4. Experiência profissional: Mínima de 3 (três) anos em jornalismo, publicidade,
relações públicas, 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: Levantamento de informações acerca do tema DST/HIV/aids para
elaborar clipping de notícias. Revisar textos informativos e educativos sobre
prevenção e assistência às DST/HIV/aids. Planejar campanhas de massa sobre
DST/HIV/aids, bem como estratégia de disseminar informação sobre as formas de
prevenção às DST/HIV/aids.
6. Produtos/Resultados esperados:
Produto 1: Documento técnico contendo proposta de especificações técnicas para
materiais informativos e educativos que serão divulgados em campanhas sobre
prevenção e assistência às DST/HIV/aids.
Produto 2: Documento técnico contendo análise das ações desenvolvidas para
disseminação de informações para divulgação sobre as formas de prevenção às
DST/HIV/aids veiculadas em campanhas de massa no primeiro trimestre de 2013.
7. Duração do Contrato: até 4 meses
Os interessados deverão cadastrar o CV do dia 08/12/2012 até o dia 10/12/2012 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.

