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1. Perfil: Código 19/2015
2. Nª de vagas: 01
3. Qualificação educacional: Profissional de nível superior completo em qualquer área
de formação.
4. Experiência profissional: Experiência mínima de 4 (quatro) em orçamento e
finanças públicas. Experiência em prestação de contas em acordos de cooperação
internacional. Conhecimento em gerenciamento de processos de negócio. Conhecimento
de procedimentos técnicos adotados pelos organismos internacionais.
5. Metodologia:
A metodologia é baseada em pesquisa do tipo descritiva, caracteriza-se como um estudo
que procura determinar opiniões ou projeções futuras nas respostas obtidas da análise
dos dados da entidade pesquisada. A sua valorização está baseada na premissa que os
problemas podem ser resolvidos e as práticas podem ser melhoradas através de
descrição e análise de observações objetivas e diretas.
Na classificação da pesquisa quanto aos procedimentos será utilizada a pesquisa
bibliográfica e a documental, por meio de livros, artigos científicos, teses, dissertações e
monografias acessadas diretamente por meio dos documentos ou periódicos originais,
tendo sido relevante, também, a obtenção de dados pela via de acesso eletrônico de sites
da internet e diretamente, no setor de execução orçamentária Departamento de DST,
Aids e Hepatites Virais, pelo acesso a sistemas corporativos.
6. Produtos/Resultados esperados: Produto 1: Documento contendo proposta
metodológica de utilização do orçamento do Departamento de DST, AIDS e Hepatites
Virais como instrumento de planejamento e controle, com objetivo de disponibilizar
instrumento de gestão capaz de subsidiar os gestores com informações necessárias à
tomada de decisão. Produto 2: Documento contendo a aplicação da metodologia de
utilização do orçamento do Departamento de DST, AIDS e Hepatites Virais como
instrumento de planejamento e controle, de modo a identificar possíveis lacunas, bem
como propor medidas corretivas. Produto 3: Documento contendo proposta
metodológica para análise do fluxo de caixa necessário a atender às demandas de
execução financeira do Departamento de DST, AIDS e Hepatites Virais no âmbito dos
projetos de cooperação técnica internacional. Produto 4: Documento contendo a
aplicação da metodologia para análise do fluxo de caixa necessário a atender às
demandas de execução financeira do Departamento de DST, AIDS e Hepatites Virais no
âmbito dos projetos de cooperação técnica internacional, com o objetivo de identificar
possíveis lacunas, bem como propostas para saná-las. Produto 5: Documento contendo
avaliação da utilização das metodologias de análise do fluxo de caixa e utilização do
orçamento público como instrumento de planejamento com identificação dos pontos
positivos e negativos de sua utilização.
7. Local de Trabalho: Brasília/DF
8. Duração do contrato: até 11 meses.
______________________________________________________________________
1. Perfil: Código 20/2015
2. Nª de vagas: 01
3. Qualificação educacional: Profissional com nível superior completo em qualquer
área de conhecimento.
4. Experiência profissional: Experiência mínima de 4 (quatro) anos em organização e
execução de eventos. Conhecimento em monitoramento e avaliação de eventos técnicocientíficos. Experiência em planejamento de eventos voltados às DST, Aids e Hepatites

Virais.
5. Metodologia: A metodologia aplicada será por meio da participação em eventos
técnicos científicos, bem como análise de documentos técnicos resultantes dos eventos.
Também será realizada pesquisa e levantamento para a viabilidade dos eventos técnicos
científicos.
6. Produtos/Resultados esperados: Produto 1: Documento contendo elaboração de
projeto básico do evento Seminário Brasil – França, bem como avaliação do processo
de participação do Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e
Hepatites Virais, com identificação e detalhamento dos principais aspectos técnicos e
encaminhamentos futuros. Produto 2: Documento contendo avaliação do processo de
participação do Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e
Hepatites Virais no Encontro OPAS/OMS sobre a Estratégia Global em DST, HIV e
HV, com o detalhamento dos principais aspectos técnicos e encaminhamentos futuros.
Produto 3: Documento contendo elaboração de projeto básico para os eventos do II Foro
Latino-americano e do Caribe sobre o Contínuo de Atenção do HIV, bem como
avaliação do processo de participação do Departamento de Vigilância, Prevenção e
Controle das DST, Aids e Hepatites Virais, com identificação e detalhamentos dos
principais aspectos técnicos e encaminhamentos futuros. Produto 4: Documento
contendo elaboração de projeto básico para a Reunião Nacional de Vigilância
Epidemiológica de DST e HIV/AIDS, bem como avaliação do processo de participação
do Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais,
com identificação e detalhamento dos principais aspectos técnicos e encaminhamentos
futuros. Produto 5: Documento contendo elaboração de projeto básico para a Oficina de
Trabalho de Genotipagem de HCV, bem como avaliação do processo de participação do
Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais,
com identificação e detalhamento dos principais aspectos técnicos e encaminhamentos
futuros.
7. Local de Trabalho: Brasília/DF
8. Duração do contrato: até 11 meses.
______________________________________________________________________
1. Perfil: Código 21/2015
2. Nª de vagas: 01
3. Qualificação educacional: Profissional de nível superior completo em qualquer área
de formação. Pós-graduação em Comunicação.
4. Experiência profissional: Experiência mínima de 4 (quatro) anos em publicidade.
Experiência em análise de materiais de informação, comunicação e educação.
Experiência no trabalho com organizações governamentais (OG) ou nãogovernamentais (ONG). Experiência em comunicação em saúde. Experiência em
planejamento de mídias.
5. Metodologia: A metodologia utilizada para a elaboração do Plano de ação será por
meio da realização de reuniões com a equipe do Departamento de DST e Aids e
Hepatites Virais e possíveis outros atores para definição dos pontos críticos do projeto;
sistematizar decisões na forma de um plano de ação para o trabalho; aprovar a proposta
junto à direção da instituição. A definição da metodologia será feita por meio da revisão
da literatura; definição da disponibilidade de recursos de produção; pesquisa, eleição e
apresentação (para debate com equipe técnica do Departamento de DST, Aids e
Hepatites) de referências de produções audiovisuais. A pesquisa qualitativa será
realizada por meio de pesquisa de recepção entre elementos representativos dos
públicos elencados no plano de ação e elaboração de documento com sistematização de
metodologia e resultados do trabalho.
6. Produtos/Resultados esperados: Produto 1: Documento contendo plano de ação

para desenvolvimento de série de documentários sobre personalidades que marcaram a
história da luta contra a aids no Brasil nos 30 anos de epidemia, sistematizando e
descrevendo objetivos geral e específicos do projeto; justificativa do trabalho; estratégia
de divulgação e de comunicação da proposta; cronograma de execução. Produto 2:
Documento contendo descrição da metodologia para produção da série sobre a história
da luta contra a aids no Brasil nos 30 anos de epidemia, descrevendo a estratégia de
elaboração de textos visuais e sonoros e o método para registro e divulgação dos
aspectos temáticos associados aos personagens. Produto 3: Documento contendo roteiro
sobre o conjunto de personagens definidos no plano de comunicação, buscando como
objetivo estimular as lembranças necessárias à assimilação pelos públicos elencados
para a produção da série sobre a história da luta contra a aids no Brasil nos 30 anos de
epidemia. Produto 4: Documento contendo pesquisa qualitativa acerca da avaliação da
receptividade dos materiais junto aos públicos elencados pelo plano de comunicação.
7. Local de Trabalho: Brasília/DF
8. Duração do contrato: até 6 meses.

