
Contrata 

Consultor na 

modalidade Produto 

 

PROJETO BRA/K57 

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

revisão da publicação “Boas Práticas para populações vulneráveis à epidemia de aids” visando o aprimoramento das 

ações de comunicação do Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais. de 

forma a contribuir com o alcance do Resultado 2.1, Atividade elencada no item  2.1.4, do Projeto de Cooperação 

UNODC BRA/K57, 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 Comunicação Social. Pós-graduação em 

Comunicação Social. 

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

Experiência em comunicação em saúde. Conhecimento de normas editorais. Experiência em análise e revisão 

de materiais de informação, comunicação e educação. Experiência no trabalho com organizações 

governamentais (OG) e não-governamentais (ONG) 

4. Atividades: Seleção de personagens. Entrevistas com personagens que fazem parte das populações mais 

vulneráveis à epidemia de aids. Gravação e degravação. Redação e revisão de textos. 

5. Produtos/Resultados esperados: Produto 01: Elaboração de roteiro de textos para compor a publicação 

Boas Práticas para populações vulneráveis à epidemia de aids, objetivando divulgar junto aos diversos níveis 

de gestão, novos modelos de atenção para as pessoas que vivem com HIV/aids. Produto 02: Copidesque, 

elaboração e organização editorial da publicação Boas Práticas para populações vulneráveis à epidemia de 

aids, objetivando a adequação do texto às normas editorias da ABNT e ao padrão técnico dos órgãos federais 

brasileiros. 

6. Duração do Contrato: Até 03 (três) meses. 

Os interessados deverão cadastrar o CV do dia 08/09/2014 até o dia 12/09/2014 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

