Contrata
Consultor na
modalidade Produto
PROJETO BRA/K57
Perfil: Contratação na modalidade produto de 01 (um) profissional para elaboração de produtos de
comunicação social para promover os aspectos relacionados aos 30 anos de enfrentamento da
epidemia de aids e em especial a diminuição do preconceito para com as pessoas vivendo com
HIV/aids, por meio de projetos editoriais, 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 qualquer área de formação;
3. Experiência profissional: Experiência mínima de 10 (dez) anos em Jornalismo.
Experiência em elaboração de materiais de informação e comunicação. Conhecimento das
etapas de produção de materiais jornalístico. Conhecimento em edição de textos.
4. Atividades: Realizar entrevistas com representantes da sociedade civil e de governos das
esferas federal, estadual e municipal que atuam com o tema HIV/aids. Transcrever as
entrevistas para serem editadas e copidescar os textos e relatórios que narram os fatos
acontecidos, as experiências das pessoas com aids e o cotidiano do seu protagonismo frente
à epidemia de aids.
5. Produtos/Resultados esperados: Produto 1: Roteiro de textos para compor o livro sobre
os 30 anos da reposta à epidemia do HIV/aids no Brasil, objetivando divulgar aos diversos
níveis de gestão, modelos referenciais do pioneirismo da resposta à epidemia e do
reconhecimento mundial pela efetividade de suas ações. Produto 2: Copidesque,
elaboração e organização editorial do livro sobre os 30 anos de resposta brasileira ao
HIV/aids, a fim de fazer um retrospecto e avaliação da efetividade das ações de combate à
epidemia pelo governos e sociedade civil.
6. Duração do Contrato: Até 02 (dois) meses.
Os interessados deverão cadastrar o CV do dia 10/09/2014 até o dia 14/09/2014 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.

Contrata
Consultor na
modalidade Produto
PROJETO BRA/K57
Perfil: Contratação na modalidade produto de 01 (um) profissional para propor instrumento para
acompanhamento, bem como analisar e avaliar ações e projetos desenvolvidos em parceria entre

Organizações da Sociedade Civil, Redes e Movimentos Sociais e a Coordenação Estadual de
DST/AIDS da Secretaria de Estado de Saúde e Municípios do Rio Grande do Sul para o
aprimoramento da articulação com a Política de Prevenção às DST/AIDS do Estado, de forma a
promover a inclusão social, redução da pobreza e desigualdade social a partir do planejamento e
revitalização das políticas públicas e ações transversais, com o intuito de promover a prevenção da
violência e promoção da vida, de forma a contribuir com o alcance do Resultado 3.2, Atividade
3.2.8, do Projeto de Cooperação UNODC BRA/K57, qual prevê: Aprimorar as estratégias de
cooperação em gestão interfederativa com as SES.
1. Nº de vagas: 01
2. Qualificação educacional: Nível superior completo na área da saúde, ciências sociais ou
ciências humanas. Pós-graduação na área da saúde, ciências sociais ou ciências humanas.
3. Experiência profissional: Experiência mínima de 06 (seis) anos no trabalho com
Organizações da Sociedade Civil e/ou Movimentos Sociais. Experiência em programas
e/ou projetos sociais voltados a saúde pública e às DST/HIV/aids. Conhecimento de
políticas públicas e direitos humanos para as pessoas que vivem com HIV/AIDS, bem
como processos de gestão de programas e/ou projetos sociais.
4. Atividades: Elaborar estratégias de monitoramento, realizando reuniões e visitas técnicas
as Organizações da Sociedade Civil, Redes e Movimentos Sociais e aos municípios onde
são desenvolvidos os projetos das ONGs. Elaboração de diagnóstico de ações para o
fortalecimento das Organizações Não Governamentais de AIDS do Rio Grande do Sul.
5. Produtos/Resultados esperados: Produto 1: Plano de trabalho com proposta
metodológica para o acompanhamento e avaliação das ações e projetos desenvolvidos por
Organizações da Sociedade Civil, Redes e Movimentos Sociais em parceria com a
Coordenação Estadual de DST/AIDS da Secretaria de Estado de Saúde do Rio Grande do
Sul. Produto 2: Descrição e avaliação, com identificação dos pontos fortes e pontos fracos,
em relação das ações e projetos em desenvolvimento por Organizações da Sociedade Civil,
em parceria com a Coordenação Estadual de DST/AIDS da Secretaria de Estado de Saúde
do Rio Grande do Sul, com a ênfase para a articulação com a prevenção às DST/AIDS.
6. Duração do Contrato: Até 01 (um) mês.
Os interessados deverão cadastrar o CV do dia 10/09/2014 até o dia 14/09/2014 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.

