
 

 

 

 

 
Contrata 

Consultor na 
modalidade Produto 

 
PROJETO BRA/K57 

Perfil: Contratação na modalidade produto de 01 (um) profissional para elaborar relatórios e 

pareceres técnicos das ações realizadas por Organizações da Sociedade Civil (OSC) no campo da 

prevenção e testagem de populações chave, para o enfrentamento das DST, HIV/Aids e Hepatites 

Virais, de forma a contribuir para o alcance do resultado 2.1.1 do Projeto UNODC BRA/K57, que 

prevê “financiar projetos para qualificar a participação das organizações da sociedade civil (OSC) 

na execução d ações de prevenção e assistência as PVHA, usuários de drogas, população 

penitenciária e profissionais do sexo (projetos de trabalho em rede). 

1. Nº de vagas: 01 

2. Qualificação educacional: Nível superior completo nas áreas da saúde, ciências 

humanas ou sociais. 

3. Experiência profissional: Experiência mínima de 06 (seis) anos em elaboração ou 

avaliação de programas e/ou projetos sociais. Experiência em acompanhamento de 

programas e/ou projetos sociais voltados às DST, aids e hepatites virais. Experiência 

na área de direitos humanos voltados às pessoas que vivem com DST, aids e hepatites 

virais. Experiência em projetos de redução de danos 

4. Atividades: Levantamento e análise das ações realizadas pelo Projeto “Viva Melhor 

Sabendo”; Acompanhamento da implantação e implementação da testagem com 

amostra de fluído oral em populações chave; Análise da avaliação e resultados de 

capacitações realizadas para OSC; Levantamento de dados e elaboração de proposta 

metodológica;  Revisão de literatura e levantamento de processos de monitoramento 

de projetos de OSC exitosos, no campo da prevenção e testagem em populações 

chave;  Realização de reuniões técnicas com OSC, serviços de saúde e gestão 

municipal e estadual, para acompanhamento e monitoramento das ações; Realização 

de visitas in loco em OSC, serviços de saúde e gestão municipal e estadual, envolvidos 

nos projetos executados por OSC; Levantamento e diagnóstico das ações realizadas 

por OSC, junto aos serviços de saúde e gestores locais. Análise de dados do Sistema de 

Monitoramento do Projeto “Viva Melhor Sabendo”. 

5. Produtos/Resultados esperados:  Produto 1:  Estudo técnico sobre o histórico e as 

experiências da implantação do Subprojeto “Viva Melhor Sabendo”, executado por 

OSC, para a testagem com amostra de fluido oral em pessoas que usam drogas, nos 

estados de Santa Catarina e Espírito Santo, para subsidiar a elaboração de relatório 

final de execução deste subprojeto. 

Produto 2: Parecer técnico sobre a execução dos subprojetos “Viva Melhor Sabendo”, 

relativo ao primeiro semestre de 2014, no que tange ao segmento de pessoas que usam 

drogas, nos estados de PB, RR, ES, BA, MS, AC, SP, SC e PR, com o objetivo de 

contribuir com o processo de monitoramento das ações de OSC para a ampliação do 

diagnóstico nesta população chave.  

Produto 3: Proposta de treinamento e aperfeiçoamento voltados às OSC que executam 

subprojetos de testagem com amostra de fluido oral em populações chave. 

Produto 4: Estudo técnico acerca das experiências locais de implementação do Projeto 

“Viva melhor Sabendo”, sob o ponto de vista dos trabalhadores de saúde e serviços de 

saúde participantes do subprojeto, com o objetivo de agregar o ponto de vista destes 

atores ao processo de monitoramento das ações de OSC. 



Produto 5: Parecer técnico sobre a implementação do subprojeto “Viva Melhor 

Sabendo” no Brasil, no ano de 2014, contendo recomendações às OSC, aos serviços de 

saúde e aos gestores de saúde sobre a ampliação de testagem entre populações chave.  

6. Duração do Contrato: Até 09 (nove) meses. 

Os interessados deverão cadastrar o CV do dia 08/07/2014 até o dia 12/07/2014 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 

Perfil: Contratação na modalidade produto de 01 (um) profissional para ampliar a efetividade das 

estratégias de prevenção e controle das DST, Aids e Hepatites Virais voltadas  a pessoas que vivem 

com HIV/aids, usuários de drogas, profissionais do sexo, população penitenciária e população em 

geral, propondo ações que potencializem o alcance das informações sobre autocuidado, diagnóstico 

e disponibilidade de insumos de prevenção e tratamento dessas enfermidades, de forma a contribuir 

para o alcance do resultado 2.1.4 do Projeto UNODC BRA/K57, que 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 conhecimento.  

3. Experiência profissional: Experiência mínima de 06 (seis) anos em elaboração ou gestão 

de programas e/ou projetos sociais voltados à prevenção das DST, HIV/aids. Experiência 

em políticas públicas de DST/aids. Experiência na área de direitos humanos. Experiência 

em logística de insumos estratégicos de prevenção das DST/aids.  Conhecimento da rede 

pública de insumos de prevenção. 

4. Atividades: Acompanhar os processos e articulação intersetorial das políticas públicas 

relacionadas com o setor saúde e estabelecer mecanismos de acompanhamento e avaliação; 

Analisar e emitir pareceres técnicos sobre projetos de prevenção as DST/Aids da sociedade 

civil e instituições públicas; Analisar pareceres técnicos sobre projetos de prevenção as 

DST/Aids da sociedade civil e instituições públicas;  Estabelecer mecanismos de 

acompanhamento e avaliação; Analisar a implantação de políticas relacionadas com a 

produção de materiais de comunicação para populações mais vulneráveis ao HIV/aids. 

5. Produtos/Resultados esperados: Produto 1: Elaboração de estratégias de prevenção 

dirigidas à redução das DST/HIV/Aids e Hepatites Virais entre jovens gays e HSH, com 

vistas a promover a adesão de práticas de prevenção junto a este público, considerado mais 

vulnerável ao HIV/aids.  

Produto 2: Elaboração de estratégias de prevenção dirigidas à redução das DST/HIV/Aids 

e Hepatites Virais entre usuários de drogas, com vistas a promover a adesão de práticas de 

prevenção junto a este público, considerado mais vulnerável ao HIV/aids. 

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


Produto 3: Proposta de sumário  executivo para realização do X Congresso Brasileiro de 

Prevenção das DST e Aids e III Congresso Brasileiro de Prevenção das Hepatites Virais, 

que será realizado em Fortaleza no 2º semestre de 2015, para subsidiar decisões para 

implementação das políticas públicas de controle das DST/HIV/Aids e Hepatites virais 

fortalecidas no contexto e diretrizes do SUS. 

Produto 4: Avaliação do processo de implantação do piloto do Programa escolar de 

prevenção ao uso de álcool e outras drogas para crianças e adolescentes e de promoção de 

práticas de prevenção às DST, aids e hepatites virais- Unplugged (#TAMOJUNTO) 

Produto 5: Avaliação do processo de implantação de dispensadores de preservativos em 

escolas de ensino médio em comunidades escolares do Gama/DF e Taguatinga/DF, com 

vistas a ampliação do acesso a insumos e serviços. 

Produto 6: Proposta de programação científica para o evento Arena da Juventude, a ser 

realizado durante o X Congresso Brasileiro de Prevenção das DST/Aids, III Congresso 

Brasileiro de Prevenção das Hepatites Virais em Fortaleza/CE no 2º semestre de 2015, com 

o objetivo de promover o debate entre a juventude e suas vivências relativas aos direitos e 

à saúde.     

6. Duração do Contrato: Até 09 (nove) meses. 

Os interessados deverão cadastrar o CV do dia 08/07/2014 até o dia 12/07/2014 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 

Perfil: Contratação na modalidade produto de 01 (um) profissional para elaborar proposta de 

revisão dos parâmetros de análise dos subprojetos apoiados pelo DDAHV, bem como realizar 

avaliação de indicadores de custos referentes aos resultados dos subprojetos financiados para 

Organização da Sociedade Civil, de forma a contribuir com o alcance do Resultado 3.2 e Atividade 

3.2.3, do Projeto de Cooperação UNODC BRA/K57, o qual prevê: “Identificar mecanismos e 

indicadores para o financiamento de projetos às OSC por resultados, direcionados aos usuários de 

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

1. Nº de vagas: 01 

2. Qualificação educacional: Nível superior completo em ciências humanas.  

3. Experiência profissional: Experiência mínima de 04 (quatro) anos em Gerenciamento de 

Projetos; Experiência em análise orçamentária e financeira; Experiência com Agências do 

Sistema da Organização das Nações Unidas (ONU) em processos seletivos (conhecimento 

das regras do Banco Mundial, elaboração de Edital e acompanhamento da execução 

financeira de subprojetos); Experiência em análise de indicadores de custo; Experiência em 

gerenciamento de subprojetos com Organizações da Sociedade Civil; Domínio do Sistema 

Integrado de Monitoramento de Projetos (SIMOP). 

4. Atividades: Realizar pesquisa bibliográfica para elaborar referencial teórico sobre: (i) 

indicadores de custo; (ii) caminho crítico; e, (iii) plano de contingência. Levantar, 

consolidar e analisar os dados orçamentários e financeiros dos projetos registrados no 

Sistema Integrado de Monitoramento de Projetos (SIMOP). Mapear e elaborar fluxograma 

dos processos de formalização dos subprojetos firmados com o UNODC. Entrevistar os 

diversos atores envolvidos nos processos de formalização de subprojetos. Identificar e 

analisar as especificidades de cada processo seletivo, bem como de suas respectivas 

populações-alvo. 

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


5. Produtos/Resultados esperados: Produto 1: Avaliação do indicador de custo referente 

aos resultados dos subprojetos financiados para Organização da Sociedade Civil, 

direcionados aos Usuários de Drogas, por meio do diagnóstico financeiro dos repasses de 

recursos para execução físico-financeira dos subprojetos. Produto 2: Avaliação do 

indicador de custo referente aos resultados dos subprojetos financiados para Organização 

da Sociedade Civil, direcionados aos População penitenciária, por meio do diagnóstico 

financeiro dos repasses de recursos para execução físico-financeira dos subprojetos. 

Produto 3: Avaliação do indicador de custo referente aos resultados dos subprojetos 

financiados para Organização da Sociedade Civil, direcionados aos Profissionais do Sexo, 

por meio do diagnóstico financeiro dos repasses de recursos para execução físico-

financeira dos subprojetos. Produto 4: Avaliação do indicador de custo referente aos 

resultados dos subprojetos financiados para Organização da Sociedade Civil, direcionados 

as Pessoas Vivendo com HIV/AIDS (PVHA), por meio do diagnóstico financeiro dos 

repasses de recursos para execução físico-financeira dos subprojetos. Produto 5: Proposta 

de revisão dos parâmetros de análise dos subprojetos apoiados pelo Departamento de DST, 

Aids e Hepatites Virais (DDAHV), objetivando maximizar a análise orçamentário-
financeira de propostas aprovadas em processos seletivos realizados pelo DDAHV.      

6. Duração do Contrato: Até 09 (nove) meses. 

Os interessados deverão cadastrar o CV do dia 08/07/2014 até o dia 12/07/2014 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 

Perfil: Contratação na modalidade produto de 01 (um) profissional para elaborar um diagnóstico 

situacional, além de proposta de instrumento para promoção da transparência e estratégias de 

informação como mecanismos da governança, de forma a contribuir para o alcance do resultado 

3.2.5 do Projeto UNODC, BRA/K57, que prevê “Elaborar mecanismos que promovam a 

transparência e accountabillity em DST/aids nas três instâncias do governo e das OSC”.. 

1. Nº de vagas: 01 

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

3. Experiência profissional: Experiência mínima de 05 (cinco) anos em prestação de contas. 

Experiência em análise, acompanhamento ou avaliação de Projetos.  

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

voltados às DST/HIV/aids. Experiência em políticas públicas relacionadas às 

DST/HIV/aids e/ou hepatites virais.  

4. Atividades: Levantamento e análise dos processos licitatórios para aquisições de bens e 

serviços;  Participar de reuniões com áreas técnicas para levantar subsídios para elaboração 

de editais; Levantamento e análise dos modelos organizacionais e reformas na 

administração pública na melhoria dos resultados na gestão de contratos;  Levantamento e 

análise de documentos referente a processos licitatório de eventos. 

5. Produtos/Resultados esperados: Produto 1: Diagnóstico situacional da estrutura e dos 

mecanismos utilizados pelo Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, 

Aids e Hepatites Virais no que tange à transparência da aplicação de recursos para 

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


aquisição de bens e serviços previstos pelo Projeto 7901-BR AIDS-SUS firmado entre o 

Ministério da Saúde e o Banco Mundial e do PRODOC UNODC-BRA/K57. 

Produto 2: Diagnóstico situacional dos aspectos relacionados aos mecanismos utilizados 

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

no que tange a accountabillity dos recursos para aquisição de bens e serviços previstos pelo 

Projeto 7901-BR AIDS-SUS firmado entre o Ministério da Saúde e o Banco Mundial e do 

PRODOC UNODC-BRA/K57. 

Produto 3: Desenvolvimento de proposta de instrumento para a promoção de transparência 

na aplicação dos recursos utilizados para a aquisição de bens e serviços previstos pelo 

Projeto 7901-BR AIDS-SUS firmado entre o Ministério da Saúde e o Banco Mundial e do 

PRODOC UNODC-BRA/K57. 

Produto 4: Desenvolvimento de proposta de instrumento para a promoção de 

accountabillity na aplicação dos recursos utilizados para a aquisição de bens e serviços 

previstos pelo Projeto 7901-BR AIDS-SUS firmado entre o Ministério da Saúde e o Banco 

Mundial e do PRODOC UNODC-BRA/K57. 

Produto 5: Desenvolvimento de estratégias para a promoção da transparência e 

accountabillity dos recursos utilizados para aquisição de bens e serviços no âmbito dos 

projetos de cooperação.      

6. Duração do Contrato: Até 09 (nove) meses. 

Os interessados deverão cadastrar o CV do dia 08/07/2014 até o dia 12/07/2014 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

