
Contrata 
Consultor na 

modalidade Produto 
 

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

elaboração de mapeamento de processo e estudos técnicos para os sistemas informatizados 

de transmissão de imagens, visando o aperfeiçoamento do processo do Departamento de 

Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais na realização das ações 

de comunicação, de forma a contribuir para o alcance do resultado 3.1.1 do Projeto 

UNODC BRA/K57, que prevê “Realizar diagnóstico situacional da capacidade instalada 

dos sistemas de informação do Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais para 

responder aos compromissos assumidos para o Aids SUS”. 

2. Nº de vagas: 01  

3. Qualificação educacional: Superior Completo em qualquer área de formação. 

4. Experiência profissional Experiência mínima de 10 (dez) anos em programação para 

Internet (Web). Domínio em programação com ASP, PHP, Access, Java Script; 

conhecimento de SQL e noções de web designer.  Requerido conhecimento em HTML, 

dream weaver, fire works, flash, photo shop, corel draw, ilustrator, java (JSPs), visual 

interdev 6, visual basic 6, Vbscript, Jscript, plataforma Windows NT/2000, IIS 4/IIS5.  

5. Atividades: Estudos técnicos dos serviços produzidos pelo Departamento de Vigilância, 

Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais. Mapeamento de processo dos 

serviços de transmissão; Identificação de melhoria da qualidade da transmissão de 

imagens; Identificação de melhoria da qualidade nos serviços de captação de áudio; 

Identificação da melhoria do fluxo de trabalho das solicitações dos serviços de transmissão 

e captação de audio e imagem, visando a otimização do tempo.  

6. Produtos/Resultados esperados: 
Produto 1: Documento técnico contendo estudo técnico dos serviços disponibilizados no 

sítio do Media Center do Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, 

Aids e Hepatites Virais, com vistas a otimizar e melhorar a usabilidade do conteúdo 

oferecido. 

Produto 2: Documento técnico contendo proposta de padronização das vinhetas para 

transmissão de eventos em tempo real do Departamento de Vigilância, Prevenção e 

Controle das DST, Aids e Hepatites Virais, com vistas a melhoria no fluxo das 

informações, para otimização do processo 

Produto 3: Documento técnico contendo estudo técnico da transmissão em tempo real dos 

eventos do Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites 

Virais, visando a possibilidade de implementação de transmissão em alta qualidade. 

Produto 4: Documento técnico contendo mapeamento de processo de instalação de 

equipamentos de áudio para reuniões em caráter emergencial, ocorridas em ambiente 

externo ao Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites 

Virais, com vistas à otimização e à melhoria na qualidade do serviço prestado.  

Produto 5: Documento técnico contendo mapeamento de processo dos serviços de 

gravações de vídeo das reuniões técnico científicas do Departamento de Vigilância, 

Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais, visando ao aperfeiçoamento e 

otimização do processo. 

Produto 6: Documento técnico contendo mapeamento de processo dos serviços de 

gravações de áudio das reuniões técnicas do Departamento de Vigilância, Prevenção e 

Controle das DST, Aids e Hepatites Virais, com vistas a  diagnosticar as ações de melhoria 

no processo. 

Produto 7: Documento técnico contendo mapeamento de processo da transmissão em 

tempo real de eventos do Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das Hepatites 

Virais, abrangendo as instalações dos equipamentos de áudio e vídeo, com vistas à 

melhoria e  aperfeiçoamento do processo e identificação dos pontos críticos. 



Produto 8:  Documento técnico contendo estudo do processo da transmissão do circuito 

fechado de TV do Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e 

Hepatites Virais, visando melhoria na qualidade da imagem e com proposta de transmissão 

em definição digital. 

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

Os interessados deverão cadastrar o CV do dia 28/01/2014 até o dia 01/02/2014 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. 

 

 

 

 
 
 

Contrata 
Consultor na 

modalidade Produto 
 

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

pesquisa sobre prevenção da transmissão das DST, aids e hepatites virais entre 

trabalhadores(as) e foliões da Cidade do Samba no período pré-carnaval e durante o 

carnaval, de forma a contribuir para o resultado elencado no item 1.3, do Projeto de 

Cooperação UNODC BRA/K57, o qual prevê: “Capacidade de pesquisa & inovação 

tecnológica da resposta ao HIV/aids e outras DST aprimorada”. 

2. Nº de vagas: 01  

3. Qualificação educacional: Nível superior completo na área da saúde, ciências humanas 

ou sociais. Pós-graduação na área da saúde. 

4. Experiência profissional Experiência mínima de 05 (cinco) anos em saúde pública ou em 

serviços públicos de atenção à saúde em DST, Aids e Hepatites Virais. 

Conhecimentos em planejamento de políticas públicas de saúde e legislação do Sistema 

Único de Saúde..  

5. Atividades: Reuniões entre coordenadores executivo e técnico para definição de 

estratégias de implementação das ações; 

Reuniões com os representantes da LIESA (Liga das Escolas de Samba) e gerente da 

passarela do samba para apresentar as propostas que serão trabalhadas nos dias do 

carnaval; 

Reunião para planejamento das ações a serem executadas durante os ensaios técnicos das 

escolas de samba. 

Pesquisa bibliográfica; 

Elaboração de questionário para pesquisa.  

6. Produtos/Resultados esperados: 
Produto 1: Documento técnico contendo planejamento das ações, bem como metodologia 

para intervenção em DST, aids e hepatites virais, junto a população que atua no 

sambódromo e barracões no Carnaval no Rio de Janeiro.  

Produto 2: Documento técnico contendo avaliação das ações desenvolvidas com 

multiplicadores capacitados em prevenção das DST, aids e hepatites virais, bem como 

resultado das intervenções realizadas nos barracões das escolas  de samba  do grupo 

especial e de acesso, com relatório de divulgação das experiências realizadas. 

Produto 3: Documento técnico contendo questionário utilizado e resultado de pesquisa 

sobre comportamento da população em relação aos riscos frente as DST, aids e hepatites 

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


virais, realizada nos ensaios técnicos e carnaval, junto a comunidade, trabalhadores e 

público em geral presente no sambódromo.  

7. Duração do Contrato: Até 04 (quatro) meses. 

Os interessados deverão cadastrar o CV do dia 28/01/2014 até o dia 01/02/2014 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. 
 
 

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

