
Contrata 

Consultor na 

modalidade Produto 

 

PROJETO BRA/K57 

Perfil: Contratação na modalidade produto de 01 (um) profissional para elaboração de avaliação e 

propostas para ações de cooperação técnica internacional na prevenção e assistência às HIV/AIDS 

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

Virais, de forma a contribuir para o desenvolvimento do resultado elencado no item 1.4, do Projeto 

de Cooperação UNODC BRA/K57, o qual prevê: “Realizar seminários sobre mecanismos de 

cooperação técnica horizontal entre redes internacionais da sociedade civil em HIV/aids”. 

1. Nº de vagas: 01  

2. Qualificação educacional Nível superior completo em relações internacionais. 

3. Experiência profissional: Experiência mínima de 03 (três) anos no ambiente das Relações 

Internacionais. Requerida experiência em cooperação técnica internacional voltada às 

DST/HIV/aids e/ou Hepatites Virais. Experiência em acompanhamento de projetos junto 

às organizações da Sociedade Civil. Experiência em programas e/ou projetos de saúde 

pública. Fluência em inglês e/ou espanhol. 

4. Atividades: Levantamento bibliográfico no contexto das hepatites virais; Análise de 

projetos e documentos internacionais em hepatites virais; Participação em reuniões 

técnicas; Identificação de instituições nacionais e internacionais em hepatites virais; 

Entrevistas com técnicos do Departamento e organismos internacionais em hepatites virais.  

5. Produtos/Resultados esperados: Produto 1: Avaliação da participação governamental 

brasileira e da sociedade civil na Conferência Mundial dos Povos Indígenas em Hepatites 

Virais, incluindo o relato dos principais temas tratados e propostas a serem encaminhadas 

para subsidiar a realização da próxima conferência no Brasil. 

Produto 2: Estudo técnico da Resolução da Assembleia Mundial da Saúde (WHA 63.18 de 

2014) em Hepatites Virais com vistas a subsidiar as ações do Departamento de Vigilância, 

Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais no enfrentamento destes agravos 

em conjunto com a sociedade civil internacional, bem como apoiar o seu papel de 

liderança no cenário global. 

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

Os interessados deverão cadastrar o CV do dia 07/11/2014 até o dia 11/11/2014 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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Contrata 

Consultor na 

modalidade Produto 

 

PROJETO BRA/K57 

Perfil: Contratação na modalidade produto de 01 (um) profissional para avaliar segmentos 

temáticos de fóruns internacionais relacionados à transmissão do HIV em pessoas que usam drogas 

injetáveis, além de prospectar atividades para projetos de cooperação com redes da sociedade civil 

em HIV/aids, de forma a contribuir para o alcance do resultado elencado no item 1.4, do Projeto de 

Cooperação UNODC BRA/K57, o qual prevê: “Atuação internacional em rede aprimorada”. 

1. Nº de vagas: 01  

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

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

cooperação internacional voltados às DST/HIV/aids e/ou Hepatites Virais. Experiência em 

programas e/ou projetos de saúde pública. Experiência em execução ou avaliação de 

eventos técnicos e/ou científicos internacionais. Experiência em educação na saúde. 

Fluência em inglês e/ou espanhol. 

4. Atividades: Análise de projetos de cooperação internacional; Mapeamento de atividades 

de projetos de cooperação internacional; Participação em reuniões técnicas e eventos; 

Levantamento bibliográfico de documentos e publicações. 

5. Produtos/Resultados esperados: Produto 1: Documento técnico contendo avaliação do 

segmento temático “Lidando com transmissão do HIV em pessoas que usam drogas 

injetáveis”, da 35ª reunião da Junta de Coordenação de Programa do UNAIDS 

(PCB/UNAIDS), com vistas a subsidiar a participação do Departamento de Vigilância, 

Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais no Seminário Internacional com 

organizações da sociedade civil, a ser realizado em 2015. 

Produto 2: Proposta de projeto de cooperação técnica em HIV/aids com Guiné Bissau, com 

vistas à prospecção de ações nas quais as organizações da sociedade civil poderão apoiar e 

fortalecer o governo local, além da retomada da cooperação com aquele país, após 

suspensão devida ao golpe de estado ocorrido em 2012. 

Produto 3: Documento contendo avaliação dos resultados do Programa de Cooperação 

técnica Brasil-França realizado em 2014, com vistas a apoiar o desenvolvimento de 

estratégias de prevenção, cuidado e tratamento das hepatites virais no Brasil. 

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

Os interessados deverão cadastrar o CV do dia 07/11/2014 até o dia 11/11/2014 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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