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1. Perfil: Código 13/2015
2. Nª de vagas: 01
3. Qualificação educacional: Nível superior completo em Administração de Empresas, Ciências
Contábeis ou Economia.
4. Experiência profissional: Experiência mínima de 4 (quatro) anos em administração financeira.
Experiência em execução de orçamento público. Conhecimento de rotinas e fluxos e financeiros.
Experiência em análise de dados financeiros. Conhecimento em processos de prestação de contas de
projetos.
5. Metodologia:
A metodologia a ser aplicada para os produtos consistirá na realização de pesquisa de natureza aplicada,
cuja abordagem do problema será quantitativa, com objetivo exploratório, tendo como procedimento
técnico a pesquisa documental.
6. Produtos/Resultados esperados: Produto 1: Estudo contendo a análise situacional do desempenho
financeiro dos projetos financiados pelo Departamento, referente ao ano de 2013, especificamente para a
Região Norte, com o objetivo de definir a perspectiva de atuação dos gestores do Projeto junto aos
Estados e Municípios desta região, visando melhorar o desempenho fiduciário e alcançar as metas
pactuadas. Produto 2: Estudo contendo a análise situacional do desempenho financeiro dos projetos
financiados pelo Departamento, especificamente para a Região Nordeste, com o objetivo de definir a
perspectiva de atuação dos gestores do Projeto junto aos Estados e Municípios desta região, visando
melhorar o desempenho fiduciário e alcançar as metas pactuadas. Produto 3: Estudo contendo a análise
situacional do desempenho financeiro dos projetos financiados pelo Departamento, especificamente para
a Região Sul, com o objetivo de definir a perspectiva de atuação dos gestores do Projeto junto aos Estados
e Municípios desta região, visando melhorar o desempenho fiduciário e alcançar as metas pactuadas.
Produto 4: Estudo contendo a análise situacional do desempenho financeiro dos projetos financiados pelo
Departamento, especificamente para a Região Sudeste, com o objetivo de definir a perspectiva de atuação
dos gestores do Projeto junto aos Estados e Municípios desta região, visando melhorar o desempenho
fiduciário e alcançar as metas pactuadas. Produto 5: Estudo contendo a análise situacional do desempenho
financeiro dos projetos financiados pelo Departamento, especificamente para a Região Centro-Oeste, com
o objetivo de definir a perspectiva de atuação dos gestores do Projeto junto aos Estados e Municípios
desta região, visando melhorar o desempenho fiduciário e alcançar as metas pactuadas.
7. Local de Trabalho: Brasília/DF
8. Duração do contrato: até 11 meses.

1. Perfil: Código 14/2015
2. Nª de vagas: 01
3. Qualificação educacional: Nível superior completo em comunicação social.
4. Experiência profissional: Experiência mínima de 4 (quatro) anos em jornalismo e publicidade.
Experiência em análise de materiais de informação, comunicação e educação.
Experiência de interlocução com organizações governamentais (OG) e não-governamentais (ONG)
Experiência de produção de audiovisual
Experiência de produção Cultural/Eventos
5. Metodologia: A metodologia consiste em mapear canais de comunicação, pesquisar

conteúdos, coletar dados referentes às ações de políticas públicas relacionadas à prevenção,
diagnóstico e tratamento do HIV/Aids, das doenças sexualmente transmissíveis e das hepatites
virais. Promover diálogo com as áreas técnicas visando subsidiar a elaboração dos documentos.
6. Produtos/Resultados esperados: Produto 1: Elaborar estudo técnico de viabilidade de ações de
comunicação para apoiar o acordo de cooperação interfederativa com Santa Catarina, visando a melhoria
da qualidade de vida entre às PVHA. Produto 2: Elaborar estudo técnico de viabilidade para
implementação de ações de comunicação com vistas a promover a divulgação dos resultados do curso de
Formação de Novas Lideranças das Populações-Chaves Visando o Controle Social do Sistema Único de
Saúde no Âmbito do HIV/AIDS. Produto 3: Elaborar estudo técnico de viabilidade de ações de
comunicação visando a promoção da prevenção, diagnóstico e tratamento do HIV/Aids, durante o evento
15ª EXPOEPI. Produto 4: Elaborar estudo técnico de viabilidade de ações de comunicação visando a
promoção da prevenção, diagnóstico e tratamento do HIV/Aids, durante o evento 15ª Conferencia
Nacional de Saúde. Produto 5: Avaliação de impacto das ações de comunicação com foco em prevenção,
diagnóstico e tratamento do HIV/Aids, durante o evento 15ª EXPOEPI, visando identificar a efetividade

das ações de comunicação planejadas para o evento.
7. Local de Trabalho: Brasília/DF
8. Duração do contrato: até 11 meses.
1. Perfil: Código 15/2015
2. Nª de vagas: 01
3. Qualificação educacional: nível superior completo na área da saúde
4. Experiência profissional: experiência mínima de 5 (cinco) anos em saúde pública. Experiência em
serviços públicos de atenção à saúde em DST, Aids e Hepatites Virais. Conhecimentos em planejamento
de políticas públicas de saúde e legislação do Sistema Único de Saúde.
5. Metodologia: Os produtos serão desenvolvidos por meio de revisão bibliográfica sobre as

estratégias de Pós-exposição Sexual implantadas e as contribuições para a redução da
transmissão do HIV. Dados serão pesquisados sobre a gestão local dos estados no tocante à
realidade de Pós-exposição Sexual, onde será possível identificar as lacunas na gestão local que
impedem a implementação e o desenvolvimento da rede de Pós-exposição Sexual nas realidades
locais.
6. Produtos/Resultados esperados: Produto 1: Documento contendo estudo do levantamento realizado
sobre a rede de Profilaxia Pós-exposição Sexual (PEP) no estado do Amazonas, no âmbito da Cooperação
Interfederativa, com o objetivo de contribuir para o diagnóstico situacional de saúde local, de forma a
dimensionar o funcionamento da rede. Produto 2: Documento contendo estudo do levantamento
realizado sobre a rede de Profilaxia Pós-exposição Sexual (PEP) no estado do Rio Grande do Sul, no
âmbito da Cooperação Interfederativa, com o objetivo de contribuir para o diagnóstico situacional de
saúde local, de forma a dimensionar o funcionamento da rede. Produto 3: Documento contendo estudo do
levantamento realizado sobre a rede de Profilaxia Pós-exposição Sexual (PEP) no estado de Santa
Catarina, com o objetivo de contribuir para o diagnóstico situacional de saúde local, de forma a
dimensionar o funcionamento da rede. Produto 4: Documento contendo estudo do levantamento realizado
sobre a rede de Profilaxia Pós-exposição Sexual (PEP) no estado do Rio de Janeiro, com o objetivo de
contribuir para o diagnóstico situacional de saúde local, de forma a dimensionar o funcionamento da rede.
Produto 5: Documento contendo manual dirigido à gestores para a construção da Profilaxia Pós-exposição
Sexual (PEP), com o objetivo de subsidiá-los na constituição de redes de Profilaxia Pós-exposição
Sexual.
7. Local de Trabalho: Brasília/DF.
8. Duração do contrato: até 11 meses.

