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TC/66 EDITAL Nº 13/2015
1. Perfil: Código 29/2015
2. Nª de vagas: 01
3. Qualificação educacional: Nível superior completo na área da saúde. Pós-graduação na
área da saúde.

4. Experiência profissional: Experiência em programas de apoio aos serviços de saúde.
Experiência na elaboração de diagnóstico situacional do manejo do HIV em serviços
públicos de saúde.
5. Metodologia: O trabalho será baseado na pesquisa e análise de dados
epidemiológicos, ações e serviços de saúde, monitoramento clínico de pacientes em
tratamento antirretroviral - TARV e sobre a rede de saúde do local onde a atividade será
realizada, a partir de sistemas de informações e outras fontes, para avaliação das
práticas do manejo clínico de HIV/AIDS na Atenção Primária à Saúde e proposta de
estratégia de ampliação das ações em saúde para Pessoas Vivendo com HIV/Aids;
participar de reuniões locais junto aos gestores de saúde e dirigentes de áreas técnicas
para organização local da rede de atenção à saúde; participar de reuniões com grupos de
trabalho do Ministério da Saúde, para elaboração de documentos técnicos.
6. Produtos/Resultados esperados: Produto 1: Documento contendo diagnóstico
situacional do manejo do HIV em serviços públicos de saúde no estado de Alagoas e
proposta de ações para implementação do manejo do HIV na Atenção Básica. Produto
2: Documento contendo diagnóstico situacional do manejo do HIV em serviços
públicos de saúde no estado do Paraná e proposta de ações para implementação do
manejo do HIV na Atenção Básica. Produto 3: Documento contendo instrumento para
monitoramento da implementação do Manejo do HIV na Atenção Básica, em território
Nacional. Produto 4: Documento contendo avaliação da implantação do manejo do
HIV na Atenção Básica no município de Curitiba/PR. Produto 5: Documento contendo
avaliação da implantação de atividades voltadas a melhoria do acesso ao tratamento de
Pessoas que Vivem com HIV/Aids, em um dos estados que implementaram o manejo
do HIV na atenção básica.
7. Local de Trabalho: Brasília/DF
8. Duração do contrato: até 11 (onze) meses.
______________________________________________________________________
1. Perfil: Código 30/2015
2. Nª de vagas: 01
3. Qualificação educacional: Nível superior em Comunicação Social.
4. Experiência profissional: Experiência em edição e revisão de roteiros e textos.
Experiência em edição de vídeos. Experiência em produção de conteúdos jornalísticos.

5. Metodologia: A metodologia será aplicada por meio de pesquisa qualitativa de
conteúdo informativo; pesquisa de canais de comunicação alternativos; análise de
conteúdo veiculado na imprensa escrita e internet.
6. Produtos/Resultados esperados: Produto 1: Documento contendo avaliação de
canais alternativos em que possam ser difundidas notícias / pautas jornalísticas sobre
saúde com objetivo de pautar temas relevantes sobre informação e tratamento do HIV.
Produto 2: Documento contendo plano de comunicação para mídias alternativas e
plataformas digitais, com a finalidade de divulgar o X congresso de HIV/Aids e o III
Congresso de Hepatites Virais. Produto 3: Documento contendo estudo de viabilidade
para desenvolvimento de “Projeto de webtv” no site institucional do Departamento de
Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais, com objetivo de
divulgar os temas relevantes para a política. Produto 4: Documento contendo avaliação
de conteúdo editorial para criar e elaborar pautas de conteúdos informativos e

educativos relevantes para a população de jovens gays, HSH, Trans e profissionais do
sexo. Produto 5: Documento contendo prospecção de espaços em programas de
televisões e rádios públicas para difusão gratuita, por meio de parceria ou uso da faixa
de utilidade pública desses veículos, para difundir pautas ou produções com temas
específicos voltados para as populações chave para a prevenção do HIV/Aids.
7. Local de Trabalho: Brasília/DF
8. Duração do contrato: até 11 (onze) meses.
______________________________________________________________________
1. Perfil: Código 31/2015
2. Nª de vagas: 01
3. Qualificação educacional: Nível superior completo em publicidade e propaganda.
4. Experiência profissional: Experiência na elaboração de campanhas e peças
publicitárias. Experiência em análise e formulação de planos de mídias publicitárias.
Conhecimento criação de layout para sites e blogs.
5. Metodologia: A metodologia aplicada será por meio de pesquisa, coleta de dados e
avaliação de estratégias de comunicação com foco nas populações prioritárias (jovens
gays, homens que fazem sexo com homens, prostitutas e travestis).
6. Produtos/Resultados esperados: Produto 1: Documento contendo estudo de
viabilidade para formalização de parceria junto aos profissionais e estúdios de tatuagem,
com objetivo de divulgar e distribuir de materiais de comunicação com foco na
prevenção das hepatites virais. Produto 2: Documento contendo elaboração conteúdo
informativo e proposta gráfica de materiais de comunicação voltados para jovens
ativistas em DST/HIV/Aids, com base nos resultados do curso de formação de jovens
lideranças realizado no primeiro semestre de 2015. Produto 3: Documento contendo o
desenvolvimento de estudo para identificação de novos canais para divulgação e
disseminação de conteúdos de comunicação por meio de materiais publicitários e de
educação em saúde sobre prevenção, infecção e tratamento das DST, com foco
específico na população masculina. Produto 4: Documento contendo proposta gráfica
para a produção de materiais de promoção ao diagnóstico da hepatite C, voltados para
profissionais manicures em salões de beleza. Produto 5: Documento contendo análise
dos temas e conteúdos relacionados ao HIV/Aids, mais compartilhados nas redes sociais
durante o primeiro trimestre de 2016, para identificar os canais mais utilizados para
divulgar as novas tecnologias de prevenção do HIV/aids, junto à população jovem, com
objetivo de ampliar os canais de comunicação do Departamento.
7. Local de Trabalho: Brasília/DF
8. Duração do contrato: até 11 (onze) meses.
______________________________________________________________________
1. Perfil: Código 32/2015
2. Nª de vagas: 01
3. Qualificação educacional: Nível Superior Completo em Ciências Humanas
4. Experiência profissional: Experiência mínima de cinco anos na elaboração e
acompanhamento de termo de convênios e contratos para repasse de recursos públicos.
Experiência em implantação e Controle de contratos e editais de compras.
5. Metodologia: Os serviços técnicos especializados serão desenvolvidos por meio da
análise dos mecanismos utilizados por projetos financiados para prestação de contas,
por meio do mapeamento das principais dificuldades encontradas pelas instituições.
6. Produtos/Resultados esperados: Produto 1: Documento contendo análise
situacional dos mecanismos e processos de prestação de contas dos projetos
selecionados no edital para seleção de Organizações da Sociedade Civil para realização
de eventos relacionados às DST/HIV/AIDS da região norte, com identificação das
principais dificuldades encontradas pelas Organizações, bem como sugestões para

superação dos problemas. Produto 2: Documento contendo análise situacional dos
mecanismos e processos de prestação de contas dos projetos selecionados no edital para
seleção de organizações da sociedade civil para realização de eventos relacionados às
DST/HIV/AIDS da região nordeste, com identificação das principais dificuldades
encontradas pelas Organizações, bem como sugestões para superação dos problemas.
Produto 3: Documento contendo análise situacional dos mecanismos e processos de
prestação de contas dos projetos selecionados no edital para seleção de organizações da
sociedade civil para realização de eventos relacionados às DST/HIV/AIDS da região
sul, com identificação das principais dificuldades encontradas pelas Organizações, bem
como sugestões para superação dos problemas. Produto 4: Documento contendo análise
situacional dos mecanismos e processos de prestação de contas dos projetos
selecionados no edital para seleção de organizações da sociedade civil para realização
de eventos relacionados às DST/HIV/AIDS da região sudeste, com identificação das
principais dificuldades encontradas pelas Organizações, bem como sugestões para
superação dos problemas. Produto 5: Documento contendo análise situacional dos
mecanismos e processos de prestação de contas dos projetos selecionados no edital para
seleção de organizações da sociedade civil para realização de eventos relacionados às
DST/HIV/AIDS da região centro-oeste, com identificação das principais dificuldades
encontradas pelas Organizações, bem como sugestões para superação dos problemas.
7. Local de Trabalho: Brasília/DF
8. Duração do contrato: até 11 (onze) meses.

