
Contrata 
Consultor na 

modalidade Produto 
 

PROJETO BRA/K57 
Perfil: Contratação na modalidade produto de 01 (um) profissional Desenvolver conteúdos e/ou 

ações de mobilização que direcionem e sirvam de referência para a produção de materiais e 

estratégias de comunicação voltadas para a população em geral e populações sob maior 

vulnerabilidade como HSH, gays, travestis, usuários de drogas e profissionais do sexo, para a 

redução da transmissão das DST/AIDS. O propósito do trabalho visa a contribuir com o resultado 

2.1 do Projeto de Cooperação UNODC BRA/K57, atividade 2.1.4 o qual prevê “Realizar atividades 

de treinamento, sensibilização, acompanhamento das intervenções relativas à promoção do acesso 

de profissionais do sexo, usuários de drogas, população penitenciária e PVHA nas cinco regiões do 

país.” 
1. Nº de vagas: 01  

2. Qualificação educacional: Nível superior completo em qualquer área de formação. Pós-

graduação em comunicação social. 

3. Experiência profissional: Experiência mínima de 06 (seis) anos em jornalismo e/ou 

publicidade. Experiência em comunicação em saúde. Experiência em análise de materiais 

de informação e comunicação. Experiência no trabalho com organizações governamentais 

(OG) ou organizações não governamentais (ONG). 

4. Atividades: Produção de estratégia de comunicação que direcione o desenvolvimento de 

campanha de massa que contemple mensagens para a população em geral e para as 

populações específicas voltadas para a prevenção das DST, AIDS; Desenvolvimento de 

plano de comunicação específico para ações de intervenção e mobilização com o objetivo 

de ampliar a prevenção às DST e AIDS para todo o ano; Análise e indicação de ações 

adequadas a populações específicas; Participação em debates e reuniões; Prospecção de 

estratégias voltadas para a Hepatite B que ampliem o acesso das populações prioritárias; 

Planejamento de ação voltada para a ampliação da testagem para a aids na população em 

geral e na população específica;  Planejamento de ação voltada para a ampliação da 

aceitação ao uso do preservativo na população em geral e na população específica.   

 

5. Produtos/Resultados esperados: 
Produto 1: Proposta de estratégia de comunicação, com definição de  público-alvo, para 

desenvolvimento de campanha de vacinação para HPV. O documento deve conter para 

cada público indicado uma proposta de mensagem.  

Produto 2: Proposta de plano de ação para o incentivo ao uso do preservativo, 

considerando as festas nacionais de cunho cultural e de grande visibilidade no Brasil 

durante o ano de 2014. A proposta deve conter mensagem principal e adaptação para cada 

uma das ações propostas.  

Produto 3: Proposta de estratégia de mudança da comunicação relacionada ao uso e 

incentivo do preservativo considerando novo discurso, slogan, propostas de espaços de 

divulgação e mobilização para ampliação do acesso ao insumo.    

Produto 4: Proposta de estratégia de comunicação que direcione o desenvolvimento de 

campanha de comunicação voltada à prevenção da hepatite B. O documento deve levar em 

consideração as populações consideradas vulneráveis para o agravo.  

Produto 5: Proposta de estratégia de divulgação de ações educativas para a sífilis, em 

comemoração ao Dia Nacional de Combate à Sífilis. O documento deve conter sugestões 

de espaços onde a população alvo pode ser melhor mobilizada durante o período de 

comemoração ao dia nacional.  

Produto 6: Proposta de estratégia que direcione o desenvolvimento de campanha de 

comunicação referente ao Dia Mundial de Luta Contra a aids de 2014. A proposta deve 

considerar a população em geral com recorte também para prostitutas, HSH (homem que 

faz sexo com homem) e travestis. 

Produto 7: Proposta de plano de ação para a revisão da estratégia do Fique Sabendo no 



país. A mobilização do Fique Sabendo, de incentivo ao teste de aids, Hepatites B e C e 

sífilis, deve ser atualizada considerando os novos direcionamentos do Departamento 

Vigilância, Prevenção e Controle das DST, AIDS e Hepatites Virais para a prevenção aos 

agravos.  

 

6. Duração do Contrato: Até 9 (nove) meses. 

Os interessados deverão cadastrar o CV do dia 21/03/2014 até o dia 25/03/2014 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

