
 

                                                                                          

TC n° 66 – OPAS contrata serviços 

TC/66  EDITAL Nº 25/2015 

1. Perfil: Código 65/2015 

2. Nª de vagas: 01 

3. Qualificação educacional: Profissional de nível superior completo em ciências 

sociais.  Pós-graduação em produção audiovisual. 

4. Experiência profissional: Experiência no desenvolvimento de roteiros para vídeos 

voltados aos temas relacionados às DST/HIV/Aids. Experiência na criação de materiais 

digitais voltados às DST/HIV/Aids. 

5. Metodologia: A metodologia consistirá no desenvolvimento de pesquisas de campo, 

realizar entrevistas, participar de reuniões e eventos com o objetivo de obtenção de 

materiais e subsídios para construção dos roteiros. Apresentação de propostas de 

roteiros com abordagens em prevenção, tratamento, preconceito e estima, tantos nas 

populações mais vulneráveis como também não vulneráveis ao HIV/Aids e as Hepatites 

Virais. 

6. Produtos/Resultados esperados: Produto 1 - Documento contendo roteiro para mini 

documentário sobre transexuais e travestis em situação de risco, de forma a disseminar 

informação sobre a testagem para o HIV e incentivar o tratamento precoce em qualquer 

etapa da doença. 

Produto 2 - Documento contendo roteiro para vídeo documentário sobre as Hepatites 

Virais e suas formas de transmissão, para a divulgação de informação sobre a doença e 

promoção da testagem para o diagnóstico, com o objetivo de incentivar o tratamento a 

todos os portadores de Hepatites Virais.   

Produto 3 - Documento contendo roteiro para vídeo documentário para jovens que 

vivam ou convivem com HIV de forma reduzir o preconceito, incentivar o tratamento e 

adesão de novas tecnologias como prevenção ao HIV. 

Produto 4 - Documento contendo roteiro didático para  animação relacionado às 

informações sobre Profilaxia Pré-Exposição (PREP) e Profilaxia Pós-Exposição (PEP), 

para  disseminar informação sobre as novas tecnologias de prevenção ao HIV. 

Produto 5 - Documento contendo roteiro para vídeo documentário sobre as populações 

vulneráveis e não vulneráveis ao HIV de forma a contribuir com as ações do Dia 

Mundial de Luta Contra a Aids. 

7. Local de Trabalho: Brasília/DF 

8. Duração do contrato: até 11 (onze) meses. 

______________________________________________________________________ 

1. Perfil: Código 66/2015 

2. Nª de vagas: 01 

3. Qualificação educacional: Profissional de nível superior completo em ciências 

humanas. 

4. Experiência profissional: Experiência na criação de peças gráficas voltadas às 

temáticas das DST, aids e hepatites virais. Experiência no desenvolvimento de projeto 

gráfico e identidade visual voltados a comunicação em DST, aids e hepatites virais. 

Experiência em arte final de peças gráficas. 

5. Metodologia: Desenvolver soluções visuais de comunicação; Discutir ideias criativas 

para o desenvolvimento da peça gráfica; Produzir esboços de peças gráficas; Realizar 

pesquisa de tipologia; Definir o tamanho, pesos e medidas das imagens; Selecionar e 

padronizar cores, ilustrações e imagens. 

6. Produtos/Resultados esperados: Produto 1: Documento contendo criação de peças 

gráficas sobre prevenção da Hepatite C e Coinfecções com base no Protocolo Clínico e 

Diretrizes Terapêuticas, que irá compor o documento da série de “Boas Práticas”, com 



vistas ao fortalecimento das estratégias de comunicação destinada às populações mais 

vulneráveis. 

Produto 2: Documento contendo criação de peças gráficas para  promoção da 

publicação sobre Terapia Antirretroviral (TARV), com base no novo protocolo de 

tratamento, visando o aprimoramento dos profissionais de saúde e o fomento à pesquisa 

em DST, aids e hepatites virais. 

Produto 3: Documento contendo criação de peças gráficas, referente à Profilaxia Pré-

Exposição ao HIV (PreP), com vistas ao fortalecimento das estratégias de comunicação 

na área de prevenção, diagnóstico e redução da vulnerabilidade da infecção pelo HIV e 

pelas hepatites virais. 

Produto 4: Documento contendo criação de peça gráfica, referente ao tema “Manejo da 

Infecção pelo HIV na Atenção Básica”, com vistas ao fortalecimento das estratégias de 

informação voltadas para profissionais de saúde. 

Produto 5: Documento contendo peças gráficas para divulgação do curso de formação 

de jovens lideranças a serem utilizadas no módulo de educação à distância desenvolvido 

pelo Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites 

Virais com o intuito de promover os direitos humanos e articulação com redes e 

movimentos sociais de jovens. 

7. Local de Trabalho: Brasília/DF 

8. Duração do contrato: até 11 (onze) meses. 

 

1. Perfil: Código 67/2015 

2. Nª de vagas: 01 

3. Qualificação educacional: Profissional de nível superior completo em Design 

Gráfico. 

4. Experiência profissional: Experiência no desenvolvimento de peças gráficas. 

Experiência em arte final de peças gráficas. Experiência no processo de criação de peças 

gráficas. 

5. Metodologia: A metodologia consiste em avaliar estratégias de comunicação e 

tecnologias para adequação dos cuidados necessários às DST/HIV/AIDS nas redes de 

atenção no contexto do Sistema Único de Saúde; desenvolver soluções visuais de 

comunicação; desenvolver provas gráficas e confeccionar layout; selecionar e 

padronizar cores, ilustrações e imagens. 

6. Produtos/Resultados esperados: Produto 1: Documento contendo criação de projeto 

gráfico e diagramação do conteúdo da publicação “Manual de tratamento em Gestante”, 

a serem utilizadas como ferramentas nas ações de prevenção destinadas às Pessoas 

Vivendo Com HIV/Aids (PVHA).  

Produto 2: Documento contendo criação de projeto gráfico e diagramação do conteúdo 

da publicação “Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Profilaxia 

Antirretroviral Pós-Exposição de Risco à Infecção pelo HIV ”, a serem utilizadas como 

ferramentas nas ações de prevenção destinadas às Pessoas Vivendo Com HIV/Aids 

(PVHA). 

Produto 3: Documento contendo criação de peças gráficas do conteúdo da Campanha 

“Dia das Mães” a serem utilizadas como ferramentas nas ações de prevenção destinadas 

às Pessoas Vivendo com HIV/Aids (PVHA), sífilis e populações vulneráveis sobre a 

prevenção e tratamento.    

Produto 4: Documento contendo criação projeto gráfico e diagramação do “Protocolo 

Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Prevenção da Transmissão Vertical de HIV, 

Sífilis e Hepatites Virais” a serem utilizadas como ferramentas nas ações de prevenção 

destinadas às Pessoas Vivendo com HIV/Aids (PVHA).  

Produto 5: Documento contendo criação de peças gráficas, do conteúdo da publicação 

“Do diagnóstico ao tratamento”, a serem utilizadas como ferramentas nas ações de 

prevenção destinadas às Pessoas Vivendo Com HIV/Aids (PVHA). 



7. Local de Trabalho: Brasília/DF 

8. Duração do contrato: até 11 (onze) meses. 

 

1. Perfil: Código 68/2015 

2. Nª de vagas: 01 

3. Qualificação educacional: Profissional de nível superior completo em ciências 

humanas. 

4. Experiência profissional: Experiência em desenho gráfico, ilustrativo e diagramação 

na área da saúde. Experiência em projetos de designer. Domínio das ferramentas 

gráficas digitais para o processo de criação e arte final. Experiência em produção 

gráfica. 

5. Metodologia: A metodologia consistirá na análise de briefing de campanhas; discutir 

soluções criativas para o desenvolvimento das peças gráficas; pesquisar tipologias 

gráficas. 

6. Produtos/Resultados esperados: Produto 1: Documento contendo criação de projeto 

gráfico e diagramação do “Manual técnico para o diagnóstico das hepatites virais 2016” 

desenvolvido pelo Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e 

Hepatites Virais.  

Produto 2: Documento contendo criação de projeto gráfico e diagramação do “Boletim 

de Hepatites Virais de 2016” com o objetivo de divulgar os dados Nacionais de 

Hepatites Virais. 

Produto 3: Documento contendo criação de projeto gráfico e diagramação do “O 

Manejo da Infecção pelo HIV na Atenção Básica” a ser desenvolvida e divulgada 

através do sítio do Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e 

Hepatites Virais.  

Produto 4: Documento contendo criação de projeto gráfico e diagramação do “Boletim 

Epidemiológico de Aids, DST 2016” com o objetivo de divulgar os dados Nacionais de 

HIV/Aids. 

Produto 5: Documento contendo criação de projeto gráfico e diagramação da “Revista 

Eletrônica do Mercosul” para divulgar os dados dos países integrantes e suas 

experiências bem sucedidas. 

7. Local de Trabalho: Brasília/DF 

8. Duração do contrato: até 11 (onze) meses 

 


