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1. Perfil: Código 12/2016
2. Nª de vagas: 01
3. Qualificação educacional: Nível superior completo em relações internacionais.
4. Experiência profissional: Experiência em cooperação técnica internacional voltada
às DST/HIV/aids e/ou Hepatites Virais. Experiência em acompanhamento de projetos
junto às organizações da Sociedade Civil. Experiência em programas e/ou projetos de
saúde pública.
5. Metodologia: Realizar pesquisa bibliográfica no contexto das hepatites virais;
Realizar pesquisa bibliográfica no contexto de HIV/Aids; Analisar os projetos e
documentos internacionais em hepatites virais e HIV/Aids; Identificar as instituições
nacionais e internacionais em HIV e hepatites virais; Analisar projetos e documentos
internacionais em hepatites virais e HIV.
6. Produtos/Resultados esperados: Produto 1: Documento contendo análise do
contexto das doações de medicamentos e insumos de diagnóstico e prevenção realizadas
pelo Brasil aos países do Laço Sul Sul, nos anos de 2014 e 2015, com vistas a subsidiar
ações futuras de cooperação internacional. Produto 2: Documento contendo análise da
“Declaração Política e Plano de Ação” da Sessão Especial da Assembleia Geral das
Nações Unidas sobre o problema mundial das drogas - UNGASS 2016, no que se refere
à política de saúde do Brasil em HIV, IST, e hepatites virais. Produto 3: Documento
técnico contendo proposta de projeto de cooperação internacional sobre o diagnóstico
de HIV e hepatites virais, em parceria com a sociedade civil local, para Países Africanos
de Língua Oficial Portuguesa (PALOP) que tenham os seus programas de HIV e
hepatites virais financiados pelo Fundo Global. Produto 4: Documento contendo
propostas de ações, em HIV/Aids, da cooperação internacional do Grupo Técnico para
Promoção de Cooperação entre os Ministérios da Saúde de Angola, Brasil e
Moçambique (GT-MAB). Produto 5: Documento contendo proposta de temas e
atividades relacionadas às hepatites virais a serem desenvolvidos durante o World
Hepatitis Summit 2017, que será realizado em São Paulo, com a participação de
Ministros da Saúde de países membros da OMS, sociedade civil nacional e
internacional, organismos internacionais e academia.
7. Local de Trabalho: Brasília/DF
8. Duração do contrato: Até 11 (onze) meses.

