Contrata
Consultor na
modalidade Produto
PROJETO BRA/K57
Perfil: Contratação na modalidade produto de 01 (um) profissional para realizar o
desenvolvimento de estudos estratégicos das intervenções relativas à promoção do acesso aos
serviços de prevenção, atenção e tratamento para o HIV/Aids e promoção da qualidade de vida às
populações prioritárias, de forma a contribuir para o alcance do resultado previsto no item 2.1.4 do
Projeto UNODC, BRA/K57 que prevê: “Realizar atividades de sensibilização e 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 6 (seis) anos em comunicação social.
Experiência em análise de materiais de informação, comunicação e educação. Experiência
em comunicação para promoção da saúde. Experiência no trabalho com organizações
governamentais (OG) ou organizações não-governamentais (ONG). Experiência em
DST/HIV/aids e/ou Hepatites Virais.
4. Atividades: Levantamento das ações de comunicação que promovam o acesso aos
serviços de prevenção, atenção e tratamento para o HIV e aids e promoção da qualidade de
vida entre usuários de drogas, população penitenciária, profissionais do sexo, PVHA;
Identificação junto ao Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e
Hepatites Virais das ações que promovam o acesso aos serviços de prevenção, atenção e
tratamento para o HIV e aids e promoção da qualidade de vida entre usuários de drogas,
população penitenciária, profissionais do sexo, PVHA; Análise das ações que promovam o
acesso aos serviços de prevenção, atenção e tratamento para o HIV e aids e promoção da
qualidade de vida entre usuários de drogas, população penitenciária, profissionais do sexo,
PVHA;
5. Produtos/Resultados esperados: Produto 01:
6. Estudo das ações de mídia apresentadas na 20ª Conferência Internacional de Aids, com
vistas a identificar as ações de prevenção, tratamento e assistência mais efetivas entre as
populações mais vulneráveis.
Produto 02: Avaliação da efetividade das ações de promoção do acesso aos serviços de
prevenção, atenção, tratamento para o HIV/Aids e promoção da qualidade de vida às
populações prioritárias nas ações desenvolvidas por ocasião da campanha de sífilis.
Produto 03: Estudo das ações de comunicação e intervenção de prevenção combinada
voltadas às populações vulneráveis realizadas no segundo semestre de 2014, com base em
ações desenvolvidas na cooperação interfederativa com o estado do Amazonas, no que
tange à divulgação e resultados das ações junto às outras Coordenações Estaduais de
DST/Aids e Hepatites Virais, com vistas a medir o resultado da efetividade das ações de
comunicação promovidas pelo Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das
DST, Aids e Hepatites Virais.
Produto 4: Avaliação do impacto das ações de mobilização social para estímulo da
realização dos testes de aids, sífilis e hepatites virais realizadas durante a celebração do Dia
Nacional das Trans, no que tange à divulgação e à adesão das Coordenações Estaduais de
DST/Aids e Hepatites Virais às campanhas de comunicação.
Produto 5: Estudo de viabilidade técnica para realização de ações de comunicação voltadas
ao público feminino, visando a prevenção da sífilis congênita, em locais específicos de
circulação de mulheres, incluindo a identificação dos veículos e dos processos mais
eficazes da comunicação para disseminação da importância da prevenção e tratamento da
sífilis.

7. Duração do Contrato: Até 08 (oito) meses.
Os interessados deverão cadastrar o CV do dia 29/07/2014 até o dia 02/08/2014 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.

Contrata
Consultor na
modalidade Produto
PROJETO BRA/K57
Perfil: Contratação na modalidade produto de 01 (um) profissional para elaborar documentos
técnicos com vistas ao aprimoramento de projetos e ações que envolvam o desenvolvimento de
tecnologias educacionais e sociais para a prevenção do HIV, aids e outras doenças sexualmente
transmissíveis, no âmbito das cooperações interfederativas, de forma a contribuir para o alcance do
resultado 3.2.8 do Projeto UNODC BRA/K57, que prevê “aprimorar as estratégias de cooperação
em gestão interfederativa com as SES SMS”.
1. Nº de vagas: 01
2. Qualificação educacional: Nível superior em ciências humanas, sociais ou da saúde. Pósgraduação na área da saúde.
3. Experiência profissional: Experiência mínima de 04 (quatro) anos em educação em
Saúde. Experiência em desenvolvimento de tecnologias educacionais aplicadas à Saúde
Pública. Experiência em prevenção das DST, HIV/aids. Conhecimento de metodologias
pedagógicas ativas..
4. Atividades: Pesquisa bibliográfica e documental sobre: Movimentos sociais, Direitos
Humanos e DST, aids e hepatites virais; Saúde Sexual e Saúde Reprodutiva e a relação
com a prevenção das DST, aids e Hepatites Virais nas ações desenvolvidas por
organizações da sociedade civil; Elaboração, desenvolvimento e avaliação de projetos
sociais; Sistemas de gestão de financiamentos e convênios;
Levantamento e análise de dados de implementação e acompanhamento de ações
transdiscipilinares e intersetorias de prevenção das DST, Aids e Hepatites Virais
executadas pela sociedade civil, no estado do Amazonas.
Análise das necessidades de formações com a proposição de metodologias participativas
adequadas às especificidades dos diferentes contextos sócio-político-culturais.
5. Produtos/Resultados esperados: Produto 1:
Proposta de plano de trabalho e roteiro semi-estruturado para mapeamento das
organizações não-governamentais, movimentos e redes que trabalham com DST/aids/HV
(missão, documentação, histórico, atividades, recursos humanos, sede, experiência na área
e possíveis problemas técnicos, administrativos e/ou legais), no estado do Amazonas.
Produto 2: Elaboração de projeto educacional, fora do ambiente formal de ensino, com
foco no aprimoramento das ações de prevenção às DST, aids e hepatites virais, testagem e
adesão ao tratamento do HIV/aids realizadas por ONG de Manaus, Parintins e Tabatinga,
no âmbito da Cooperação Interfederativa do Estado do Amazonas.
Produto 3: Proposta de mapa digital das organizações não-governamentais, movimentos e
redes que trabalham com DST/aids/HV nos municípios de Manaus, Parintins e Tabatinga,
no Amazonas.

Produto 4: Proposta de mapeamento das organizações não-governamentais, movimentos e
redes que trabalham com DST/aids/HV no Rio Grande do Sul para elaboração de mapa
digital das instituições relevantes para a Cooperação Interfederativa no estado.
6. Duração do Contrato: Até 08 (oito) meses.
Os interessados deverão cadastrar o CV do dia 29/07/2014 até o dia 02/08/2014 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.

