
Contrata 

Consultor na 

modalidade Produto 

 

PROJETO BRA/K57 

Perfil: Contratação na modalidade produto de 01 (um) profissional para realizar estudo de 

viabilidade e avaliação de impacto de ações de comunicação com foco na promoção da prevenção e 

tratamento das DST/HIV/AIDS e Hepatites Virais, 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 comunicação social 

3. Experiência profissional: Experiência mínima de 4 (quatro) anos em jornalismo e 

publicidade. Experiência em análise de materiais de informação, comunicação e educação. 

Experiência de interlocução com organizações governamentais (OG) e não-

governamentais (ONG). Experiência de produção de audiovisual. Experiência de produção 

Cultural/Eventos. 

4. Atividades: Elencar blogs da área da beleza ranqueados por número de acesso; Elaborar 

proposta de parceria com instituições/organizações. Pesquisa de canais de comunicação 

para divulgação das ações de prevenção. Pesquisa de novos canais de veiculação de vídeos 

para divulgação. Elencar com as áreas técnicas pontos/ações da cooperação interfederativa 

que necessitem de divulgação. Análise dos resultados da campanha “Atitude Abril”, 

elencando o número de acesso ao site e mídia social. 

Análise e levantamento número de matérias veiculadas sobre o tema;. 

5. Produtos/Resultados esperados: Produto 1: Estudo técnico de viabilidade para o 

estabelecimento de parceria junto a blogs da área da beleza, como apoio para realização de 

ações visando à prevenção, diagnóstico e tratamento das hepatites B e C, com o objetivo de 

ampliar os canais de comunicação junto às populações vulneráveis.  

Produto 2: Estudo técnico de viabilidade para implementação de ações com foco em 

diagnóstico e tratamento do HIV/Aids, junto a CNBB – Conferencia Nacional de Bispos 

do Brasil, com vistas a promover ações de diagnóstico e tratamento do HIV/Aids. 

Produto 3:  Estudo técnico de necessidades de ações de comunicação para apoiar o acordo 

de cooperação interfederativa com Amazonas, visando a melhoria da qualidade de vida 

entre às PVHA. 

Produto 4: Avaliação do impacto da veiculação do vídeo documentário sobre implantação 

de tratamento de aids como política de prevenção junto as Coordenações Estaduais, 

ilustrando a importância da adesão ao tratamento precoce visando a melhoria da qualidade 

de vida entre às PVHA. 

Produto 5: Avaliação do impacto da campanha editorial de prevenção e conscientização 

sobre o HIV/Aids – Atitude Abril, visando identificar efetividade dos canais específicos 

para disseminação da importância da prevenção e conscientização sobre o HIV/Aids.   

6. Duração do Contrato: Até 08 (oito) meses. 

Os interessados deverão cadastrar o CV do dia 28/07/2014 até o dia 01/08/2014 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


 

 

Contrata 

Consultor na 

modalidade Produto 

 

PROJETO BRA/K57 

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

técnicos relacionados ao processo de melhoria de prestação de contas do Departamento de 

Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais juntamente com os Organismo 

Internacionais de forma a contribuir com alcance do Resultado 3.2 e Atividade 3.2.5 do Projeto de 

Cooperação UNODC BRA/K57, o qual prevê: “Elaborar mecanismos que promovam a 

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

1. Nº de vagas: 01  

2. Qualificação educacional: Nível superior completo em Administração de Empresas, 

Ciências Contábeis ou Economia. 

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

financeira. Experiência em execução de orçamento público. Conhecimento de rotinas e 

fluxos e financeiros. Experiência em análise de dados financeiros. Experiência em 

processos licitatórios.   

4. Atividades: Levantamento e análise das instituições inadimplentes no cadastro do CEPIM. 

Analisar os processos de prestação de contas adotados pelo Departamento de DST, Aids e 

Hepatites Virais. Análise de Notas Técnicas referentes à prestação de contas.  Levantar 

informações referentes às prestações de contas de subprojetos firmados junto ao UNODC. 

5. Produtos/Resultados esperados: Produto 1:  Estudo do processo de prestação de contas 

das instituições parceiras do Departamento, incluindo identificação dos pontos fortes e 

debilidades dessas instituições enquanto agentes executores dos subprojetos, com 

sugestões de melhoria.  Produto 2: Detalhamento do processo de cadastramento das 

instituições inadimplentes com o DDHAV para inscrição destas no Cadastro de Entidades 

Privadas Sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) , com o objetivo de corroborar com as 

informações do Cadastro de Entidades Privadas Sem Fins Lucrativos Impedidas.  

Produto 3:  Proposta de manual operacional de prestação de contas para instituições 

parceiras do Departamento, visando capacitá-las para o exercício dos princípios de 

Transparência e Prestação de Contas.  Produto 4:  Plano de redução de riscos de 

financiamento de subprojetos apoiados pelo Departamento, visando aumentar o nível de 

segurança desses financiamentos e prevenir situações de vulnerabilidade. Produto 5: 

Avaliação do nível de adimplência das instituições com projetos financiados pelo 

Departamento após o termino da vigência do Instrumento jurídico, incluindo o 

detalhamento de seus resultados com vistas a identificar a possibilidade de novos 

financiamentos. 

6. Duração do Contrato: Até 07 (sete) meses. 

Os interessados deverão cadastrar o CV do dia 28/07/2014 até o dia 01/08/2014 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

