Contrata
Consultor na
modalidade
PROJETO 914/BRZ/1138 EDITAL Nº 01/2015
1. Perfil: 054/2014 - Consultor em processos de negócio.
2. Nª de vagas:01
3. Qualificação educacional: Nível superior completo em qualquer área de formação.
4. Experiência profissional: Experiência mínima de 03 (três) anos em gestão do conhecimento e/ou
informação. Experiência em gerenciamento de processos de negócio. Experiência em
desenvolvimento de tecnologias de treinamento e desenvolvimento de pessoas. Experiência em
análise e melhoria de processos de negócio. Conhecimento do processo de contratação de
consultoria por meio de projeto de cooperação internacional.
5. Atividades: Analisar os módulos do Sistema Gerencial; Elaborar requisitos e casos de usos do
Sistema Gerencial; Analisar as implementações de aprimoramento do Sistema Gerencial.
6. Produtos/Resultados esperados: Produto 1: Documento contendo diagnóstico situacional do
Sistema Gerencial (SIGA), com identificação dos problemas encontrados, visando a adequação
para melhoria da utilização do Sistema Gerencial (SIGA), que é a ferramenta utilizada para gestão
das informações dos profissionais de saúde que atuam no Projeto, corroborando para garantir a
capacidade de atendimento da demanda de infraestrutura necessária ao desenvolvimento das
políticas de DST, Aids e Hepatites Virais, quanto a aplicação de recursos, execução contratual e
aplicabilidade de produtos para o alcance dos objetivos do Projeto.
Produto 2: Documento contendo proposta de ações para superação dos problemas identificados no
diagnóstico do Sistema Gerencial, com o objetivo de sanar as lacunas encontradas no o Sistema
Gerencial (SIGA), que é a ferramenta utilizada para gestão das informações dos profissionais de
saúde que atuam no Projeto, corroborando para garantir a capacidade de atendimento da
demanda de infraestrutura necessária ao desenvolvimento das políticas de DST, Aids e Hepatites
Virais, quanto a aplicação de recursos, execução contratual e aplicabilidade de produtos para o
alcance dos objetivos do Projeto.
Produto 3: Documento contendo análise de requisito e casos de uso dos módulos de cadastro e
formação do Sistema Gerencial, com definição de objetivos, restrições e propriedades, com vistas a
adequação da utilização do Sistema Gerencial (SIGA), ferramenta utilizada para gestão das
informações dos profissionais de saúde que atuam no Projeto, corroborando para garantir a
capacidade de atendimento da demanda de infraestrutura necessária ao desenvolvimento das
políticas de DST, Aids e Hepatites Virais, quanto a aplicação de recursos, execução contratual e
aplicabilidade de produtos para o alcance dos objetivos do Projeto.
Produto 4: Documento contendo análise de requisito e casos de uso dos módulos de experiência e
contrato do Sistema Gerencial, com definição de objetivos, restrições e propriedades, com vistas a
adequação da utilização do Sistema Gerencial (SIGA), ferramenta utilizada para gestão das
informações dos profissionais de saúde que atuam no Projeto, corroborando para garantir a
capacidade de atendimento da demanda de infraestrutura necessária ao desenvolvimento das
políticas de DST, Aids e Hepatites Virais, quanto a aplicação de recursos, execução contratual e
aplicabilidade de produtos para o alcance dos objetivos do Projeto.
Produto 5: Documento contendo avaliação da implementação de melhorias para o Sistema
Gerencial, com indicação dos principais aspectos aprimorados e seus benefícios para a utilização do
Sistema Gerencial (SIGA), ferramenta utilizada para gestão das informações dos profissionais de
saúde que atuam no Projeto, corroborando para garantir a capacidade de atendimento da
demanda de infraestrutura necessária ao desenvolvimento das políticas de DST, Aids e Hepatites
Virais, quanto a aplicação de recursos, execução contratual e aplicabilidade de produtos para o
alcance dos objetivos do Projeto.
7. Local de Trabalho: Brasília/DF
8. Duração do contrato: Até 12 (doze) meses.
1. Perfil: 062/2014 - 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 publicidade, cinema ou rádio e
TV. Experiência no desenvolvimento de ações de comunicação voltadas às DST/HIV/aids.
Experiência em análise de materiais de informação, comunicação e educação. Experiência no
desenvolvimento de ações de prevenção voltadas às populações vulneráveis. Experiência na
elaboração de roteiros.

5. Atividades: Realizar pesquisa de campo; Realizar entrevistas; Participar de reuniões e eventos
com o fim de obtenção de materiais e dados.
6. Produtos/Resultados esperados: Produto 1: Documento contendo roteiro de vídeo documentário
sobre a transmissão vertical do HIV, com vistas a divulgar aos gestores e profissionais de saúde
sobre a testagem gratuita, oferecidas nas Unidades Básicas de Saúde, em gestantes no período do
pré-natal.
Produto 2: Documento contendo roteiro didático de animação relacionado às formas de testagem
do HIV disponíveis no Brasil, produzidos pelo Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle
das DST, Aids e Hepatites Virais, com objetivo de reforçar a implantação de novas tecnologias.
Produto 3: Documento contendo roteiro de mini documentário, para jovens em situação de risco,
incentivando a testagem do HIV e promoção da adesão ao tratamento de Aids, com vistas a reduzir
a transmissão do HIV e garantir o tratamento precoce para qualquer etapa da doença
independente da carga viral.
Produto 4: Documento contendo roteiro de mini documentário sobre o tratamento da sífilis na
atenção básica, com objetivo de divulgar o uso da penicilina nas gestantes.
Produto 5: Documento contendo roteiro didático audiovisual para animação relacionado as formas
de transmissão das Hepatites Virais, com o objetivo de divulgar informações de conteúdo técnico
para população acima de 35 anos.
Produto 6: Documento contendo roteiro de documentário para divulgar as atividades dos 30 anos
de Aids no Brasil na ocasião do 1º de Dezembro de 2015, Dia Mundial de Luta contra a AIDS,
incluindo seminários, avaliação de resultados e premiações de ações voltadas ao enfrentamento da
epidemia de aids, com objetivo de influenciar gestores e profissionais de saúde da importância da
continuidade de enfrentamento da epidemia de aids.
7. Local de Trabalho: Brasília/DF
8. Duração do contrato: Até 12 (doze) meses.
1. Perfil: 063/2014 – Consultor em comunicação.
2. Nª de vagas:01
3. Qualificação educacional: Nível superior em qualquer área de formação.
4. Experiência profissional: Experiência mínima de 05 (cinco) anos em ações de comunicação
voltadas às DST/HIV/Aids. Experiência em análise de materiais de informação, comunicação e
educação. Experiência no desenvolvimento de ações de prevenção voltadas às populações
vulneráveis. Experiência em elaboração de roteiros.
5. Atividades: Pesquisar e avaliar as necessidades para realização de ações de testagem de HIV,
sífilis e Hepatites B e C em eventos de grande porte; Pesquisar e analisar informações sobre as
campanhas de combate a Aids, veiculados pelo Governo Brasileiro nos últimos 30 anos; Pesquisar e
avaliar as necessidades de informações para veiculação durante o X Congresso Brasileiro de
Prevenção das DST e Aids; Pesquisar e analisar informações sobre a campanha do Dia Mundial de
Luta Contra a Aids – 2015; Pesquisar e analisar informações sobre experiências bem sucedidas em
HIV/Aids no Brasil.
6. Produtos/Resultados esperados: Produto 1: Documento contendo estudo de viabilidade para
realização de ações de promoção para divulgação de testagem de HIV/Sífilis e Hepatites B e C em
eventos de grande porte no Brasil, com objetivo de alertar a população para a importância dos
testes que diagnosticam essas enfermidades.
Produto 2: Documento contendo proposta de questionário para o desenvolvimento de pesquisa
juntos às populações vulneráveis que acessam o projeto Viva Melhor Sabendo, com vistas a avaliar
a ação de mobilização e educação que traz seu contexto a temática da testagem do HIV/aids e DST,
que tem como propósito conhecer a sorologia e quais os fatores que precisam ser abordados para
diminuir os estigmas e preconceitos entre essas populações chave.
Produto 3: Documento contendo proposta de conteúdo de roteiro, para mídias alternativas,
referente aos 30 anos das campanhas de massa veiculadas pelo governo brasileiro, com objetivo de
promover o conhecimento e a informação do enfrentamento da epidemia de aids no Brasil sob a
perspectiva da publicidade pública.
Produto 4: Documento contendo proposta de conteúdo para atividades de informação, educação e
comunicação no tema AIDS/DST para compor mídias alternativas que serão utilizadas durante o X
Congresso Brasileiro de Prevenção das DST e Aids, com o objetivo de ampliar o conhecimento e
diminuir o preconceito às populações mais vulneráveis à epidemia.
Produto 5: Documento contendo proposta de ação de mobilização social para populações mais
atingidas pela aids que estarão presentes no evento do Dia Mundial de Luta Contra a Aids – 2015,
com objetivo de dar visibilidade aos projetos e programas de combate à discriminação a essas
populações.
Produto 6: Documento contendo proposta de conteúdo de comunicação para roteiro, para compor
mídia eletrônica para a Série de Boas Práticas em HIV/aids, que tem por objetivo divulgar as
experiências bem sucedidas neste campo, além de fortalecer a relação entre a atenção básica e os
serviços especializados de HIV no Brasil.

7. Local de Trabalho: Brasília/DF
8. Duração do contrato: Até 12 (doze) meses.

1. Perfil: 065/2014 - Consultor em projetos.
2. Nª de vagas:01
3. Qualificação educacional: Nível superior completo em qualquer área de formação.
4. Experiência profissional: Experiência mínima de 03 (três) anos em gestão de convênios e contratos
públicos e/ou privados. Experiência em análise de legislação e orientação quanto a sua aplicação.
Experiência em elaboração de parecer técnico-jurídico. Conhecimento de políticas públicas e
processos de gestão de programas e/ou projetos. Experiência em acompanhamento de projetos
celebrados com Organizações da Sociedade Civil (OSC). Conhecimento das normas de execução
dos Organismos Internacionais.
5. Atividades: Analisar o conteúdo dos processos de tomada de contas especial; Analisar
tecnicamente os conteúdos e metodologias desenvolvidos pelas OSC no ano de 2014 na formação de
multiplicadores que atuam em direitos humanos; Mapear as denúncias registradas no Sistema de
Monitoramento e Avaliação de Violações de Direitos Humanos em HIV/Aids; Mapear as
manifestações e respostas oriundas do Sistema Eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão;
Avaliar os indicadores das demandas cadastradas no Sistema de Monitoramento e Avaliação de
Violações de Direitos Humanos em HIV/Aids; Mapear as barreiras de acesso das Pessoas Vivendo
com HIV/Aids aos serviços de proteção aos Direitos Humanos associados ao HIV/AIDS.
6. Produtos/Resultados esperados: Produto 1: Documento contendo proposta de melhoria das
medidas adotadas para o processo de envio de projetos pendentes, relacionados às Pessoas Vivendo
com HIV/Aids, à tomada de conta especial, no período de 2011 a 2013, por meio de mapeamento
dos elementos essenciais para instrução adequada de processo.
Produto 2: Documento contendo análise técnica dos conteúdos e metodologias desenvolvidos pelas
OSC no ano de 2014, na formação de multiplicadores que atuam em direitos humanos, com o
objetivo instrumentalizar lideranças comunitárias, PVHA e portadores de hepatites virais para a
promoção e defesa dos direitos humanos relacionados a esses agravos.
Produto 3: Documento contendo mapeamento das denúncias registradas no Sistema de
Monitoramento e Avaliação de Violações de Direitos Humanos em HIV/Aids, com o objetivo de
identificar a natureza das violações dos direitos às PVHA e avaliar quais estratégias e políticas
públicas de combate à violação de direitos, violência e preconceito promovem a interface no
enfrentamento à epidemia das DST/Aids e Hepatites Virais.
Produto 4: Documento contendo mapeamento das solicitações e respostas oriundas do Sistema
Eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão, que estejam relacionadas às DST, Aids e
Hepatites Virais, com o objetivo de propor ampliação de mecanismos de transparência das
informações estratégicas em saúde.
Produto 5:Documento contendo avaliação de indicadores das solicitações registradas no Sistema de
Monitoramento e Avaliação de Violações de Direitos Humanos em HIV/Aids, com o objetivo de
dimensionar a interface entre as práticas, denúncias de estigma e discriminação e as estratégias de
promoção de direitos humanos na resposta às epidemias de DST, Aids e Hepatites Virais.
Produto 6:Documento contendo mapeamento as principais barreiras de acesso às Pessoas Vivendo
com HIV e Aids, aos serviços de proteção aos Direitos Humanos associados ao HIV/AIDS, com base
nos registros do Sistema de Monitoramento e Avaliação de Violações de Direitos Humanos em
HIV/Aids, com vistas ao aprimoramento do sistema de monitoramento da situação dos Direitos
Humanos associados ao HIV/Aids.
7. Local de Trabalho: Brasília/DF
8. Duração do contrato: Até 12 (doze) meses.
Os
interessados
deverão o
CV
do
dia 02/01/2015 até
o
dia 06/01/2015 nohttp://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.

