
                                             

                                                  

  
  

Contrata 

Consultor na 

modalidade 

PROJETO 914/BRZ/1138  EDITAL Nº 16/2014 
1. Perfil: Código 023/2014 - Consultor em comunicação 
2. Nª de vagas:01 
3. Qualificação educacional: Nível superior completo em qualquer área de formação. 
4. Experiência profissional: Experiência mínima de 06 (seis) anos em revisão de textos. Experiência 

em padronização de documentos segundo normas técnicas. Conhecimento em tratamento 

redacional e adequação gramatical. Conhecimento em transcrição, produção de textos e 

preparação de originais. 
5. Atividades: Realizar leitura dos textos constantes neste Termo de Referência. 
Revisar capítulos, com comentários. 
Realizar revisão de leitura para identificar possíveis falhas. 
Realizar adaptação da linguagem de acordo com o público a que o texto se destina, com a indicação 

de dúvidas e incongruências. 
  
6. Produtos/Resultados esperados: Produto 1: Documento contendo adaptação de linguagem voltada 

a gestores e profissionais de saúde do: “Caderno de Boas Práticas em DST e AIDS na Atenção 

Básica”. 
Produto 2: Documento contendo adaptação de linguagem voltada a profissionais de saúde e 

população geral da: “Oficina de Transmissão Vertical de HIV, Sífilis Congênita e Hepatites”. 
Produto 3: Documento contendo adaptação de linguagem voltada a gestores e profissionais de 

saúde do: “Protocolo de Investigação de Óbitos por HIV/AIDS”. 
Produto 4: Documento contendo adaptação de linguagem voltada a profissionais de saúde e 

população geral das: “Diretrizes para Qualificação das Linhas de Cuidado da Transmissão Vertical 

do HIV, da hepatite B e da sífilis”. 
Produto 5: Documento contendo adaptação de linguagem voltada a gestores e profissionais de 

saúde das: “Avaliações Externas de Qualidade para Laboratórios”. 
Produto 6: Documento contendo adaptação de linguagem voltada a profissionais de saúde e 

população geral do: “Guia orientador para a realização das capacitações para executores e 

multiplicadores em Teste Rápido para HIV e Sífilis e Aconselhamento em DST/Aids na Atenção 

Básica para gestantes”. 
Produto 7: Documento contendo adaptação de linguagem voltada a gestores e profissionais de 

saúde do: “Guia de Manejo Clínico da Infecção pelo HTLV”. 
7. Local de Trabalho: Brasília 
8. Duração do contrato: Até 12 (doze) meses. 
      

Os interessados deverão  o CV do dia 28/10/2014 até o 

dia 01/11/2014 nohttp://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. 
      
  
  


