
 

  

TERMO DE REFERÊNCIA 218/2012 

Objeto: Proposta de plano estratégico para o desenvolvimento de ações de comunicação eficazes no 

que se refere à análise e adequação de conteúdos e campanhas, com vistas a interpretação de dados 

que dêem subsídios para futuras ações do Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, 

Aids e Hepatites Virais. 

 

 

1 – Atividades 

 Pesquisa bibliográfica e analítica de matérias veiculados na mídia a fim de obter subsídios que dêem 
sustentação para as propostas em questão. 

 Realização de pesquisa dos principais conteúdos relativos ao tema DST/Aids e Hepatites Virais 
voltados para comunicação, com a finalidade de recolher informações que auxiliem na construção das 
propostas em questão . 

 Organização das informações coletadas para o desenvolvimento dos documentos técnicos, detalhando 
os processos de aplicação para sua posterior execução eficiente. 

2 – Prazo para Execução do Contrato 

23/10/2012 a 22/10/2013 

3 – Valor do Contrato 

R$ 60.750,00 (sessenta mil setecentos e cinquenta reais) 

4 – Produtos 

1 - Documento técnico contendo análise critica do conteúdo publicado na mídia sobre o IX Congresso Brasileiro 
de Prevenção das DST e aids de 2012 ocorrido no final de agosto, como proposta avaliativa da repercussão do 
Congresso. 
2 - Documento técnico contendo análise crítica de matérias sobre HIV/AIDS e diagnóstico precoce do HIV 
veiculadas em jornais de circulação nacional, durante o período de novembro a dezembro de 2012. As 
construções das narrativas e discursivas sobre a Aids serão analisadas, visando auxiliar o Departamento a 
contextualizar e conhecer a narrativa utilizada pela imprensa nacional para abordar o tema.  
3 - Documento técnico contendo proposta de plano estratégico em comunicação com ações para o fomento da 
divulgação de ações de prevenção as DST’s e Aids. 
4 - Documento técnico contendo proposta de reformulação do conteúdo da página da AIDS no site da 
Biblioteca Virtual em Saúde/BVS, visando garantir a qualidade do conteúdo e a maior abrangência das 
informações disposta no referido site. 
5 - Documento técnico contado análise de conteúdos informativos veiculados a respeito de pesquisas 
relacionadas à vacina contra o HIV, buscando focar a repercussão dessas matérias e o impacto social que elas 
causam em pessoas soropositivas.   
6 - Documento técnico contendo análise quantitativa e qualitativa dos conteúdos veiculados nas redes sociais 
sobre a Campanha de Hepatites Virais B e C – 2012. 
7 - Documento técnico contendo sugestões de pautas que garantam o fomento da qualidade da informação 
veiculada pelo Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST/Aids e Hepatites Virais para as 
mídias externas. 
8 - Documento técnico contendo análise quantitativa e qualitativa dos conteúdos veiculados nas redes sociais 
sobre a Campanha 1º de Dezembro - Dia Mundial de Combate a Aids – 2012. 

5 – Qualificação 

Código 218/2012 – Consultor em Comunicação Social 
Nível superior completo em Comunicação Social - Jornalismo. 
Experiência mínima de 04 (quatro) anos em jornalismo.  
Experiência em análise e produção de materiais de informação, comunicação e educação em saúde.  
Experiência no trabalho com organizações governamentais (OG) ou organizações não-governamentais (ONG). 
6 – Local do Trabalho 

Os serviços serão desenvolvidos necessariamente em Brasília/DF.  

7 – Prazo para envio de currículos 

CVs devem ser cadastrados de 10/10/2012 a 14/10/2012 por meio dos sítios 

http://sistemas.aids.gov.br/curriculo/login.asp ou http://www.aids.gov.br/pagina/trabalhe-conosco.  
 

Observações: 

Em atenção ao decreto 5.151, não serão admitidos servidores ativos da Administração Pública Federal, 

Estadual, do Distrito Federal ou Municipal, direta ou indireta, bem como empregados de suas subsidiárias e 

controladas, no âmbito dos acordos de cooperação técnica ou instrumentos congêneres. 

 

 


