Contrata
Consultor na
modalidade

PROJETO 914/BRZ/1138 EDITAL Nº 04/2015
1. Perfil: Código 060/2014 – Consultor em Comunicação Social
2. Nª de vagas:01
3. Qualificação educacional: Nível superior completo em Comunicação Social; Pós-graduação em
comunicação social.
4. Experiência profissional: Experiência mínima de 05 (cinco) anos em jornalismo e/ou publicidade.
Experiência em comunicação em saúde. Experiência em análise de materiais de informação e
comunicação. Experiência no desenvolvimento de ações de comunicação voltadas a jovens da
comunidade escolar.
Experiência em desenvolvimento de materiais de comunicação para populações vulneráveis.
5. Atividades: Propor estratégia de comunicação que direcione o desenvolvimento de campanha de
massa que contemple mensagens para a população em geral e para as populações chaves para as
DST, o HIV/AIDS; Desenvolver plano de ação de comunicação que incentive o uso do preservativo;
Desenvolver estratégias de comunicação para pessoas com HIV/AIDS (soropositivos); Analisar e
indicar ações adequadas a populações chaves; Participar em debates e reuniões junto ao DDAHV;
Propor ação de comunicação voltada para a coinfecção tuberculose/aids.
6. Produtos/Resultados esperados: Produto 1: Documento contendo proposta de estratégia de
comunicação com definição de público-alvo, para desenvolvimento de material informativo sobre o
teste rápido de fluido oral. O documento deve conter para cada público indicado uma proposta de
mensagem.
Produto 2: Documento contendo proposta de plano de ação de comunicação para o incentivo ao uso
do preservativo para ação exclusiva nos postos de saúde.
Produto 3: Documento contendo proposta de estratégia de comunicação para campanha de
incentivo ao teste de tuberculose para pessoas vivendo com HIV/AIDS no SUS.
Produto 4: Documento contendo proposta que direcione o desenvolvimento de material de
comunicação para adesão ao tratamento para pessoas com HIV/AIDS que acabaram de descobrir a
sorologia, de acordo com o novo protocolo para adultos com HIV/AIDS.
Produto 5: Documento contendo proposta de estratégia de comunicação de incentivo à adesão ao
tratamento para todas as pessoas com HIV/AIDS nos serviços de saúde, incluindo sugestão de
mídias mais adequadas para essa população e discurso a ser adotado em todas as divulgações.
Produto 6: Documento contendo proposta para conteúdo de cartilha de comunicação voltada para
profissionais de saúde da atenção básica sobre o acesso de pessoas HIV positivas às Unidades
Básicas de Saúde. A cartilha deve incluir os seguintes conteúdos: teste rápido, adesão ao
tratamento, apoio ao diagnóstico positivo, sorodiscordância afetiva e uso do preservativo por
pessoas HIV positivas.
Produto 7: Documento contendo proposta de material de comunicação para paradas gays de todo o
Brasil, incluindo linha de discurso e principais focos considerando as características da população
chave.
7. Local de Trabalho: Brasília/DF
8. Duração do contrato: Até 12 (doze) meses.
1. Perfil: Código 001/2015 – Consultor em Saúde Pública
2. Nª de vagas:01
3. Qualificação educacional: Nível superior completo na área da saúde, humanas ou sociais. Pósgraduação na área da saúde.
4. Experiência profissional: Experiência mínima de 02 (dois) anos em saúde pública ou em serviços
públicos de atenção à saúde em DST, Aids e Hepatites Virais. Conhecimento em planejamento de
políticas públicas de saúde e legislação do Sistema Único de Saúde. Experiência em ações de
prevenção destinadas às populações vulneráveis.
5. Atividades: Realizar revisão bibliográfica sobre atividades de adesão ao tratamento voltadas
especificamente para jovens vivendo com HIV/Aids; Analisar com os serviços de saúde que
atendem jovens vivendo com HIV/Aids a formação de um grupo de voluntários que deverão
discutir maneiras de melhorar a adesão de jovens vivendo com HIV/Aids; Sistematizar propostas
feitas no grupo de atividades que poderão ser desenvolvidas nacionalmente para promover
incremento na adesão de jovens vivendo com HIV/Aids.
6. Produtos/Resultados esperados: Produto 1: Documento contendo projeto sobre adesão ao
tratamento, voltado para um grupo de jovens vivendo com HIV/Aids.

Produto 2: Documento contendo relatório analítico das atividades desenvolvidas com o grupo de
jovens vivendo com HIV/Aids sobre adesão ao tratamento.
Produto 3: Documento contendo avaliação das estratégias de adesão utilizadas junto a grupo de
jovens vivendo com HIV/Aids, com o objetivo de indicar quais atividades poderão ser desenvolvidas
nacionalmente para promover incremento na adesão de jovens vivendo com HIV/Aids.
7. Local de Trabalho: Brasília/DF
8. Duração do contrato: Até 12 (doze) meses.
Os
interessados
deverão o
CV
do
dia 23/01/2015 até
o
dia 27/01/2015 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.

