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1. Perfil: Código 009/2013
2. Nª de vagas: 01
3. Qualificação educacional: Nível superior completo em Comunicação Social, habilitação em
Jornalismo,
4. Experiência profissional: Experiência mínima de 3 (três) anos em atividades relacionadas à
comunicação institucional com foco na Administração Pública, bem como no atendimento a
imprensa.
Fluência em escrita nos idiomas inglês e espanhol.
5. Atividades:
- Analisar, catalogar, sistematizar e consolidar os dados e informações relativas às agendas
institucionais.
6. Produtos/Resultados esperados:
Documento analítico e descritivo contendo as contribuições institucionais para a efetividade do
alcance das metas que compõe a Agenda Estratégica da Secretaria de Vigilância em Saúde, em
especial às relacionadas com as prioridades de Redução da Transmissão do HIV/Aids e das
Hepatites Virais, das ações nacionais e internacionais realizadas no triênio 2010-2012, que tiveram
a participação do Secretário de Vigilância em Saúde.
7. Local de Trabalho: Brasília/DF
8. Duração do contrato: Até 3 meses.
1. Perfil: Código 010/2013
2. Nª de vagas: 01
3. Qualificação educacional: Nível superior completo em saúde com especialização em saúde

pública.
4. Experiência profissional: Requerida experiência mínima de 10 (dez) anos em projetos voltados às
HIV/Aids. Experiência em vigilância epidemiológica, manuseio de base de dados e de sistemas de
informação na área de saúde. Conhecimentos específicos em epidemiologia do HIV/Aids.
5. Atividades: - Participar de reuniões com a equipe técnica do Departamento de Vigilância,
Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais e OPAS para finalizar a estrutura do
documento, bem como apresentar e discutir o conteúdo do documento durante a elaboração do
mesmo;
- Discutir o documento com a equipe técnica do Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle
das DST, Aids e Hepatites Virais e OPAS e fazer os ajustes necessários para sua finalização.
- Analisar, catalogar, sistematizar e consolidar os dados e informações relativas às agendas
institucionais.
6. Produtos/Resultados esperados:
- Elaboração de proposta de minuta para compor documento final “Guia de investigação de óbito
por HIV/Aids”. Elaboração do documento final “Guia de investigação de óbito por HIV/Aids”.
7. Local de Trabalho: Brasília/DF
8. Duração do contrato: Até 3 meses.

