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PROJETO 914/BRZ/1138 EDITAL Nº 02/2015
1. Perfil: 061/2014 – Consultor em Comunicação Social.
2. Nª de vagas:01
3. Qualificação educacional: Nível superior completo em comunicação social - jornalismo.
4. Experiência profissional: Experiência mínima de 06 (seis) anos em comunicação social jornalismo. Experiência em análise de materiais de informação, comunicação e
educação. Experiência em elaboração de materiais informativos voltadas à saúde. Experiência em
ações de comunicação voltadas às DST/HIV/aids.
5. Atividades: Realizar entrevistas com gestores de saúde, profissionais de saúde e gestantes que
foram atendidas nas unidades básicas de saúde; Produzir roteiro detalhado dos textos que servirão
de base para a produção dos materiais de sensibilização; Produzir texto informativo para os
materiais impressos e plataforma digital.
6. Produtos/Resultados esperados: Produto 1: Documento contendo proposta de conteúdo
informativo voltado para gestores dos serviços de saúde, para divulgar a administração da
penicilina em gestantes como única forma eficiente e confiável de prevenir da transmissão vertical
da sífilis e como os riscos às pacientes podem ser facilmente mitigados, quebrando as resistências
recentemente detectadas à aplicação da penicilina.
Produto 2:
Documento contendo elaboração de conteúdo informativo para sensibilizar os profissionais da
atenção básica em todo o país, usando relatos de experiências e casos bem sucedidos de tratamento
e prevenção da transmissão durante o pré-natal, em seis municípios (São Paulo/SP, Campinas/SP,
Goiânia/GO, Aparecida de Goiânia/GO, Rio Branco/AC e Rio de Janeiro/RJ), onde a penicilina foi
aplicada pela totalidade ou quase totalidade das equipes de atenção básica.
7. Local de Trabalho: Brasília/DF
8. Duração do contrato: Até 02 (dois) meses.
1. Perfil: 067/2014 – Consultor em Comunicação Social
2. Nª de vagas:01
3. Qualificação educacional: Nível superior completo em comunicação social - jornalismo. Pósgraduação em comunicação.
4. Experiência profissional: Experiência mínima de 06 (seis) anos em jornalismo. Experiência em
ações de comunicação voltadas às DST/HIV/aids. Experiência em análise de materiais de
informação, comunicação e educação. Experiência no trabalho de comunicação social junto a
organizações governamentais (OG) ou organizações não-governamentais. Experiência em
assessoria de comunicação em saúde pública.
5. Atividades: Levantamento, identificação e análise dos mecanismos de mídia que promovam as
atividades do Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais em campanhas de combate e
prevenção das DST, Aids e Hepatites Virais; Propor ações e materiais para mídia que contribuam
para promover as ações de DST Aids e hepatites virais; Planejamento de ações em comunicação.
6. Produtos/Resultados esperados: Produto 01: Documento contendo proposta de ações de
intervenção comportamental inovadoras com foco em populações prioritárias (pessoas privadas de
liberdade) no combate, conscientização e prevenção ao HIV-Aids.
Produto 02: Documento contendo proposta de ações de intervenção inovadoras às gestantes no
combate ao HIV-Aids via transmissão vertical por ocasião do Dia das Mães, visando o
aprimoramento da prevenção das infecções e consequente controle da epidemia nessa população.
Produto 03: Documento contendo estratégia de desenvolvimento e promoção de novas tecnologias
de intervenção comportamentais, a serem realizadas no Dia Nacional de Luta Contra as Hepatites
Virais de 2015, no âmbito do Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e
Hepatites Virais para populações prioritárias.
Produto 04: Documento contendo proposta de ações de intervenção comportamental inovadoras
com foco nas populações prioritárias (jovens entre 15 e 24 anos) nas áreas de prevenção, atenção e
tratamento ao HIV-Aids.
Produto 05: Documento contendo proposta de ações de intervenção comportamental inovadoras
com foco nas populações prioritárias, a serem realizadas por ocasião do Dia Mundial de Luta

contra a Aids de 2015, com objetivo de ampliar a divulgação de ações promovidas pelo
Departamento.
Produto 06: Documento contendo as ações bem-sucedidas de intervenção comportamentais na área
de prevenção, atenção e tratamento para o HIV/Aids e promoção da qualidade de vida às
populações prioritárias, realizadas pelo Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das
DST, Aids e Hepatites Virais, no ano de 2015, com objetivo de melhorar a qualidade da atenção à
saúde e dos serviços e consequente alteração do perfil epidemiológico nessas populações.
Produto 07: Documento contendo proposta de ações de intervenção comportamental inovadoras a
serem realizadas por ocasião do Dia Internacional da Mulher com objetivo de dar visibilidades aos
serviços especializados em DST/AIDS para a população a ser atingida.
7. Local de Trabalho: Brasília/DF
8. Duração do contrato: Até 12 (doze) meses.
Os
interessados
deverão o
CV
do
dia 05/01/2015 até
o
dia 09/01/2015 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.

