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PROJETO BRA/K57 
1. Perfil: Contratação na modalidade produto de 01 (um) profissional objetivando avaliação 

de resultados de projetos estratégicos financiados pelo projeto, com vistas a facilitar o 

desenvolvimento de parcerias no campo das DST, Aids e Hepatites Virais junto as OSC, 

de forma a contribuir com o alcance do resultado elencado no item 2.1, do Projeto de 

Cooperação UNODC BRA/K57, o qual prevê: “Parcerias estabelecidas no fortalecimento 

do desenvolvimento de capacidades na promoção do acesso aos serviços de prevenção, 

atenção e tratamento para o HIV e aids  e promoção da qualidade de vida entre  usuários de 

drogas, população penitenciária, profissionais do sexo, PVHA”. 

2. Nº de vagas: 01  

3. Qualificação educacional: Nível superior completo nas áreas de saúde, ciência humanas 

ou sociais. 

4. Experiência profissional: Experiência mínima de 06 (seis) anos em gestão de programas 

e/ou projetos de saúde pública ou em formulação, planejamento e avaliação de políticas de 

prevenção.  

Experiência em análise e acompanhamento de programas e/ou projetos de prevenção 

voltados às DST/HIV/Aids e/ou Hepatites virais.  

5. Atividades: Levantamento e análise parcial do Projeto “Promovendo a ampliação do 

Diagnóstico para o HIV, executado pela Pastoral da AIDS-CNBB; 

Levantamento das atividades desenvolvidas pelo Projeto “Se Ligue Jovem na Prevenção 

desenvolvido pela ONG - Grupo Gay da Bahia; 

Levantamento das atividades do Projeto “Brasil sem Discriminação desenvolvido pelo 

Grupo de Incentivo à Vida; 

Elaboração de proposta da melhoria de financiamento das Casas de Apoio para pessoas 

vivendo com Hiv/Aids; 

Levantamento da atuação da Sociedade Civil junto ao Legislativo Federal no 

enfrentamento às DST/Aids; 

Elaboração de proposta de capacitação das OSC para acesso a recursos do Fundo Nacional 

de Saúde; 

Levantamento de resultados obtidos por meio dos subprojetos do Edital de Eventos 2014. 

6. Produtos/Resultados esperados: 
Produto 1:Documento contendo avaliação dos resultados do Projeto “Promovendo a 

ampliação do diagnóstico para o HIV” da Pastoral de DST/Aids CNBB até dezembro de 

2013, financiado por meio de Edital Público pelo Departamento de Vigilância, Prevenção e 

Controle das DST/Aids e Hepatites Virais, com o objetivo de fomentar a parceria da 

Pastoral em estados e municípios. 

Produto 2: Documento contendo avaliação dos resultados do Projeto “Se Ligue Jovem na 

Prevenção” executado pela ONG – Grupo Gay da Bahia, até dezembro de 2013, financiado 

estrategicamente pelo Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e 

Hepatites Virais, com o objetivo de avaliar a atuação da prevenção entre pares. 

Produto 3:Documento técnico contendo avaliação de resultados do Projeto “Brasil sem 

Discriminação até abril de 2014” desenvolvido pelo Grupo de Incentivo à Vida, financiado 

pelo Departamento Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais, 

com o objetivo de verificar a atuação da Sociedade Civil junto aos órgãos de Defesa dos 

Direitos Humanos das PVHAS nos estados de abrangência do Projeto. 

Produto 4:Documento técnico contendo avaliação da atual política de Casas de Apoio que 

recebem financiamento da Política de Incentivo às DST, Aids com o objetivo de fomentar 

outras parcerias para inclusão Social de PVHAS. 

Produto 5: Documento contendo mapeamento das ONGs que atuam junto ao Legislativo 

Federal no enfrentamento à epidemia do HIV/Aids, visando levantar as principais parcerias 

estabelecidas no fortalecimento na promoção do acesso aos serviços de prevenção, atenção 



e tratamento para o HIV e aids e promoção da qualidade de vida entre  usuários de drogas, 

população penitenciária, profissionais do sexo, PVHA. 

Produto 6: Documento técnico contendo proposta de capacitação para Organizações da 

Sociedade Civil que atuam no âmbito das DST, HIV/aids e hepatites virais para acesso a 

recursos do Fundo Nacional de Saúde para financiamento de projetos .  

Produto 7:Documento técnico contendo o mapeamento dos principais resultados advindos 

dos subprojetos financiados por meio do Edital de eventos 2014 para OSC que atuam 

diretamente no controle e na construção de respostas sociais frente ás DST e/ou HIV/Aids 

e/ou Hepatites Virais, com vista a subsidiar o processo de tomada de decisão do DDAHV. 

7. Duração do Contrato: Até 12 (doze) meses. 

Os interessados deverão cadastrar o CV do dia 03/01/2014 até o dia 07/01/2014 no seguinte 

endereço eletrônico: http://sistemas.aids.gov.br/curriculo/login.asp ou 

http://www.aids.gov.br/pagina/trabalhe-conosco.  

Em atenção às disposições do decreto nº 5.151 de 22/07/2004, é vedada a contratação, a qualquer 

título, de servidores ativos da Administração Pública Federal Estadual, do Distrito Federal ou 

Municipal, direta ou indireta, bem como empregados de suas subsidiárias ou controladas, no 

âmbito dos projetos de cooperação técnica internacional. 
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