Contrata
Consultor na
modalidade Produto
PROJETO BRA/K57
Perfil: Contratação na modalidade produto de 01 (um) profissional para realizar elaboração de estudo técnico que
dimensione as condições e processos de implementação e execução de ações de enfrentamento das DST, aids e
hepatites virais, desenvolvidas intersetorialmente pela Gestão e sociedade civil organizada na resposta à epidemia
desses agravos, de forma a contribuir para o alcance do resultado previsto no item 1.1.2 do Projeto UNODC,
BRA/K57 que prevê: “Realizar mapeamento e análise da situação atual nas cinco regiões brasileiras das populações
de usuários de drogas, profissionais do sexo, população penitenciária e PVHA, relativas a estigma, discriminação,
direitos humanos e apoio social”.
1. Nº de vagas: 01
2. Qualificação educacional: Nível superior completo em qualquer área de conhecimento.
3. Experiência profissional: Experiência mínima de 4 (quatro) anos em projetos de cooperação local e/ou
internacional. Experiência em advocacy, ativismo e fortalecimento de redes da sociedade civil. Experiência
em controle social com participação ou representação em espaços de controle social. Conhecimentos em
planejamento de políticas públicas de saúde e legislação do Sistema Único de Saúde relacionadas ao
enfrentamento da epidemia de DST/HIV/Aids.
4. Atividades: Verificação das definições e indicações técnicas adotadas na construção dos instrumentos de
seleção e execução das ações a serem estudadas; Participação em reuniões e agendas
programáticas/indicativas que definem os critérios de estabelecimento, verificação e análise das ações a
serem estudadas; Análise das indicações de implementação das estratégias resultantes dos documentos
técnicos referenciais de acompanhamento da gestão pública; Estudo das informações de aporte e ajuste da
execução das ações obtidas pelas incursões técnicas in loco; Consulta periódica dos documentos de execução
das estratégias e ações desenvolvidas pelas organizações de sociedade civil.
5. Produtos/Resultados esperados: Produto 1: Avaliação do processo de implementação da estratégia do
trabalho em rede no desenvolvimento de ações de campo para prevenção das DST, HIV/Aids e hepatites
virais das organizações da sociedade civil, desenvolvidas no ano de 2013, para identificar a capacidade de
atuação articulada da sociedade civil organizada na execução de ações regionalizadas de promoção de saúde.
Produto 2: Avaliação das ações de prevenção e enfrentamento das DST/HIV/Aids e hepatites virais e de
promoção à saúde desenvolvidas pelas organizações da sociedade civil, em 2013, durante grandes eventos
públicos pontuais nas comemorações do orgulho LGBT, para dimensionar a eficácia na interlocução entre
ações de enfrentamento às DST, aids e hepatites virais e agendas de promoção de direitos humanos e
fortalecimento político dos movimentos sociais organizados dessa população-chave.
Produto 3: Avaliação do desenvolvimento de ações de multiplicação, promoção e defesa dos direitos
humanos relacionados ao enfrentamento das DST, aids e hepatites virais, realizadas em 2013, para mensurar
a interface entre as ações intersetoriais de enfrentamento à violação de direitos humanos, desenvolvidas pela
sociedade civil organizada em parceria com a instância governamental, e a promoção da saúde junto a
populações-chave no enfrentamento dessas epidemias.
Produto 4: Avaliação dos resultados obtidos pelas ações de campo para prevenção das DST, HIV/Aids e
hepatites virais desenvolvidas em rede pelas organizações da sociedade civil no ano de 2014, no que tange à
adesão e vínculo de populações-chave ao enfrentamento das DST, aids e hepatites virais às iniciativas
articuladas e regionalizadas da sociedade civil organizada.
Produto 5: Estudo do enfoque no enfrentamento às DST, aids e hepatites virais na realização de eventos e
agendas presenciais empreendidas pelas organizações da sociedade civil no exercício de 2014, para mensurar
o desenvolvimento e abordagem da temática e sua interlocução com a promoção de direitos e incidência
política das estratégias não governamentais e sua consonância com as prioridades da agenda governamental
para resposta a essas epidemias.
6. Duração do Contrato: Até 06 (seis) meses.
Os interessados deverão cadastrar o CV do dia 26/08/2014 até o dia 30/08/2014 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.

