
 

 
 

Contrata 

Consultor na 

modalidade  

PROJETO 914/BRZ/1138 EDITAL Nº 18/2015 

1. Perfil: Código 041/2015 - Consultor em participação comunitária e controle social 

2. Nª de vagas:01 

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

4. 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. 
5. 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 que definem os critérios de estabelecimento, verificação e análise das ações 

a serem estudadas; Análise dos indicadores de implementação das estratégias resultantes dos 

documentos técnicos referenciais de acompanhamento da gestão pública; Levantamento 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. 
6. Produtos/Resultados esperados: Produto 1: Documento contendo estudo do processo de construção 

técnica e definição metodológica do Seminário de Avaliação do Projeto Viva Melhor, realizado no 

primeiro semestre de 2015 a partir da esfera federal de gestão, para identificar quais 

condicionantes e fatores de execução locais dessa linha de ações intersetoriais foram identificados e 

incorporados como referência de avaliação para o evento proposto. Produto 2: Documento 

contendo estudo da construção metodológico de intervenções em campo e de articulação com rede 

de serviços de saúde, empreendidas pela sociedade civil organizada no desenvolvimento das ações 

de testagem por amostra de fluido oral do HIV em populações chave no ano de 2014, na região 

centro-oeste do Brasil, para identificar a capacidade de resposta do terceiro setor às barreiras de 

acesso ao conhecimento sorológico e à referenciação desses usuários a ações e serviços públicos de 

enfrentamento ao HIV e aids. Produto 3: Documento contendo estudo dos indicadores e resultados 

estabelecidos no enfoque à realização de testagem por amostra de fluido oral para populações chave 

pelas organizações da sociedade civil, a partir do desenvolvimento da agenda de capacitações no 

âmbito da Interfederativa do Amazonas em 2015, para identificar a incorporação de inovações 

metodológicas e tecnológicas na implementação dessa estratégia nos municípios de Parintins e 

Tabatinga, prioritários para a INTERFAM. Produto 4: Documento contendo estudo dos 

indicadores e resultados indicados pelas instâncias de gestão pública local e pela sociedade civil 

organizada, oriundos do Seminário de Avaliação do Projeto Viva Melhor Sabendo, para 

continuidade e aprimoramento na implementação da estratégia de testagem por amostra de fluido 

oral do HIV em populações chave a partir do segundo semestre de 2015. Produto 5: Documento 

contendo estudo dos processos de acompanhamento da execução das estratégias de oferta da 

testagem por amostra de fluido oral do HIV para populações chave desenvolvidas em 2015 pela 

sociedade civil organizada, na região centro-oeste do Brasil, para identificar procedimentos e 

agendas de monitoramento que ofertem aporte da gestão pública à execução local dessas iniciativas. 

Produto 6: Documento contendo estudo do processo de referenciação estabelecido entre redes locais 

de serviços saúde e organizações da sociedade civil organizada na execução das ações de testagem 

por amostra de fluido oral do HIV para populações chave em 2015, na região centro-oeste do 

Brasil, para dimensionar a oferta de testagem rápida e disponibilização de insumos na adesão e 

vínculo das populações-chave a essa estratégia. 
7. Local de Trabalho: Brasília/DF 

8. Duração do contrato: Até 12 (doze) meses 

 

Os interessados deverão o CV do dia 10/06/2015 até o dia 14/06/2015 no 

http://curriculo.aids.gov.br 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. 

 


