
Contrata 

Consultor na 

modalidade Produto 

 

PROJETO BRA/K57 

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

necessidade de preservativos masculinos no Brasil para auxiliar o processo de planejamento das 

ações de prevenção às DST/HIV/aids de forma a contribuir para o alcance do resultado 1.3.1 do 

Projeto UNODC, BRA/K57, que prevê “Promover a investigação e desenvolvimento de novas 

tecnologias de prevenção em áreas prioritárias e entre usuários de drogas, população penitenciária, 

profissionais do sexo e PVHA”. 

1. Nº de vagas: 01  

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

Pós-graduação em Ciências Exatas e/ou Humanas. 

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

execução de orçamento público. Experiência em elaboração de relatórios ou estimativas de 

cálculo. Experiência em análise de resultados financeiros. Experiência em planejamento de 

ações de prevenção às DST/HIV/aids. Experiência em implementação e avaliação de 

políticas públicas..  

4. Atividades: Levantamento de dados sobre a situação epidemiológica do HIV/Aids no 

Brasil; Dimensionamento da situação do preservativo masculino no Brasil na era ARV; 

Levantamento de dados e estudos existentes sobre mensuração de quantidade de 

preservativos masculinos necessária; Levantamento de densidade demográfica versus 

planos de necessidades e quantitativos de preservativos masculinos nos estados brasileiros. 

5. Produtos/Resultados esperados: Produto 1: Estudo das evidências epidemiológicas, 

comportamentais ou demográficas do Boletim Epidemiológico Aids – DST/2013, com o 

diagnóstico da situação do uso do preservativo masculino no Brasil de acordo esses dados, 

de forma a evidenciar a consonância  da programação com a epidemia nacional. 

Produto 2: Estudo da necessidade de preservativo masculino no Brasil, baseado em 

estimativa de cálculo a ser realizada utilizando diagnóstico feito pelo Estudo das 

evidências epidemiológicas, comportamentais ou demográficas do Boletim 

Epidemiológico Aids – DST/2013. 

Produto 3: Diagnóstico das barreiras atuais à distribuição de preservativos masculinos no 

Brasil, baseado no Estudo das evidências epidemiológicas, comportamentais ou 

demográficas do Boletim Epidemiológico Aids – DST/2013 e na estimativa de 

necessidades do insumo, com vistas a subsidiar o planejamento de sua distribuição. 

6. Duração do Contrato: Até 05 (cinco) meses. 

Os interessados deverão cadastrar o CV do dia 20/10/2014 até o dia 24/10/2014 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. 
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