
 

  

TERMO DE REFERÊNCIA 223/2012 
Objeto: Desenvolvimento de ações de comunicação voltadas à vigilância, prevenção e controle das 

DST, aids e hepatites virais. 

 

 

1 – Atividades 

• Análise técnica e de conteúdo de vídeos; 
• Análise de objetos digitais sobre prova tuberculínica; 
• Redação de proposta e definição de conceitos utilizados na elaboração de identidade visual; 
• Análise da linguagem operacional utilizada nos vídeos vencedores do concurso de vídeos sobre 

DST/AIDS e hepatites. 

2 – Prazo para Execução do Contrato 

01/11/2012 a 31/10/2013 

3 – Valor do Contrato 

R$ 59.400,00 (cinquenta e nove mil e quatrocentos reais) 

4 – Produtos 

1 - Documento técnico contendo estudo e análise das imagens existentes nos arquivos do Ministério da Saúde 
relacionadas ao Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais  de junho 
de 2010 a julho de 2012 com vistas a subsidiar a elaboração de ações voltadas às DST, aids e hepatites virais. 
2 - Documento técnico contendo criação de objetos digitais sobre prova tuberculínica para pessoas que vivem 
com aids. 
3 – Documento técnico contendo criação de identidade visual para cartelas, tarja para legendas, vinhetas e 
infográficos para compor vídeos sobre DST/AIDS. 
4 – Documento técnico contendo programa piloto de comunicação dentro da ação SOS Emergências voltado ao 
atendimento de pessoas que vivem com aids nos hospitais priorizados pela ação. 
5 – Documento técnico contendo elaboração de piloto de programa mensal para TV, abordando temas 
relacionados à aids no Brasil, com ênfase nos avanços conquistados, nas novas bandeiras de luta, no 
preconceito e seu enfrentamento e nas histórias de superação. 
6 – Documento técnico contendo análise publicitária dos vídeos vencedores dos concursos de vídeos e 
animação realizados pelo Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais. 
 

5 – Qualificação 

Código 223/2012 – Consultor em Comunicação Social 
Nível superior completo em qualquer área de formação. 
Experiência mínima de 02 (dois) anos em publicidade, 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). 
6 – Local do Trabalho 

Os serviços serão desenvolvidos necessariamente em Brasília/DF.  

7 – Prazo para envio de currículos 

CVs devem ser cadastrados de 26/10/2012 a 30/10/2012 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. 

 
 


