
 
 

 
 

Contrata 

Consultor na 

modalidade  

PROJETO 914/BRZ/1138 EDITAL Nº 01/2014 

1. Perfil: Código 001/2014 – Consultor em educação a distância 

2. Nª de vagas:01 

3. Qualificação educacional: Nível superior completo em qualquer área de conhecimento. 

Pós-graduação na área da educação. 
4. Experiência profissional: Experiência mínima de 8 (oito) anos em educação a distância. 

Conhecimento em elaboração, execução e acompanhamento de projetos de educação a distância; 

conhecimento de tecnologias da informação e comunicação para atividades educativas mediadas 

por tecnologia; noções de transposição de conteúdos de cursos presenciais. 

Experiência em DST/HIV/aids e/ou Hepatites Virais. 
5. Atividades: - levantar, sistematizar e analisar dados estruturais do acesso e fluxo de navegação de 

usuários cadastrados no sistema TELELAB; 

– analisar resultados do fluxo de navegação de usuários que acessam o TELELAB e especificar 

níveis de usabilidade planejados que precisam ser alcançados; 

– estudar as barreiras de acesso a novos cursistas do sistema TELELAB; 

– verificar os elementos facilitadores/dificultadores da permanência e do acesso por parte de 

cursistas matriculados; 

– realizar a integração de dados cadastrais do sistema TELELAB com redes sociais amplamente 

utilizadas pelo público em geral (Facebook, Google Plus, LinkedIN entre outros). 

– elaborar uma interface mais aprazível ao perfil de usuários que acessam o sistema TELELAB, 

com base em estudo de opiniões de usuários e nos padrões internacionais de qualidade. 
6. Produtos/Resultados esperados: Produto 1: Documento técnico contendo estudo analítico da 

situação de usabilidade de ensino online da plataforma TELELAB, com vistas a melhorar as 

barreiras estruturais e linguísticas ao pleno acesso por parte do público-alvo do TELELAB. 

Produto 2: Documento técnico contendo propostas, com embasamento teórico-científico, de 

estratégias de melhoramento da usabilidade do portal TELELAB, com vistas a assegurar o acesso e 

a permanência de usuários através de melhorias em aspectos ergonômicos, percurso cognitivo, 

organização, linguagem, padrões cromáticos, layout e opinião dos usuários. 
7. Local de Trabalho: Brasília/DF 

8. Duração do contrato: Até 03 (três) meses  

 

Os interessados deverão o CV do dia 15/01/2014 até o dia 19/01/2014 no 

http://sistemas.aids.gov.br/curriculo/login.asp ou http://www.aids.gov.br/pagina/trabalhe-
conosco, indicando o número do edital e o nome do perfil em que se candidata no envelope, se por 

correio, e no e-mail se por meio eletrônico. Serão desconsiderados os CVs remetidos após a data 

limite indicada neste edital.  

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, ressalvados os casos de professores universitários que, na forma da 

LDO, se encontrem submetidos a regime de trabalho que comporte o exercício de outra atividade e haja 

declaração do chefe imediato e do dirigente máximo do órgão de origem da inexistência de 

incompatibilidade de horários e de comprometimento das atividades atribuídas. 

 


