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1. Perfil: Código 011/2018 - Consultor Técnico.
2. Nª de vagas: 1
3. Qualificação educacional: Nível superior completo na área da saúde. Pós-graduação em qualquer área
de formação.
4. Experiência profissional: Experiência mínima de 6 (seis) anos em análise de políticas e projetos
voltados às IST/HIV/aids. Experiência no desenvolvimento de atividades voltadas a formação de
adolescentes e jovens. Conhecimento em planejamento de políticas públicas de saúde e legislação do
Sistema Único de Saúde relacionadas ao enfrentamento da epidemia de IST/HIV/Aids. Possuir,
minimante, uma publicação voltada a jovens e adolescentes, com foco na saúde sexual.
5. Atividades: Revisar a literatura acerca das temáticas que envolvem o Guia de Adolescentes e Jovens
para Educação entre Pares;
Participar de reuniões junto ao Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das IST, do HIV/Aids
e das Hepatites Virais para definição de formatos e atualizações dos oito volumes da publicação: Guia
de Adolescentes e Jovens para Educação entre Pares.
6. Produtos/Resultados esperados:
Produto 1: Documento contendo a revisão e atualização do conteúdo técnico das publicações:
Adolescências: Juventudes e Participação; Sexualidades e Saúde Reprodutiva; Diversidades Sexuais;
Gêneros, para compor material didático-pedagógico voltado à prática sobre a educação em sexualidade,
saúde e prevenção das IST, do HIV/Aids e Hepatites Virais.
Objetivo/aplicabilidade do produto 1: O produto 1 tem como objetivo disponibilizar fascículos,
atualizados e revisados conforme literatura recente, que contribuam para o trabalho na perspectiva da
educação entre pares, com as temáticas Adolescências, Juventudes e Participação; Saúde Sexual e Saúde
Reprodutiva; Sexualidades e Diversidade sexual; e Gênero e Diversidade de gênero.
Produto 2:Documento contendo a revisão e atualização do conteúdo técnico das publicações: Álcool
e outras drogas; Raças e Etnias; Prevenção das DST, HIV/Aids e Metodologias para compor material
didático-pedagógico voltado à prática sobre a educação em sexualidade, saúde e prevenção das IST, do
HIV/Aids e Hepatites Virais.
Objetivo/aplicabilidade do produto 2: O produto 2 tem como objetivo disponibilizar fascículos,
atualizados e revisados conforme literatura recente, que contribuam para o trabalho na perspectiva da
educação entre pares, com a temática Álcool e outras drogas; Raças e Etnias; Prevenção Combinada; e
Metodologias.
7. Local de Trabalho: Brasília/DF
8. Duração do contrato: Até 4 meses

