Contrata
Consultor na
modalidade

PROJETO 914/BRZ/1138 EDITAL Nº 12/2015
1. Perfil: Código 29/2015 - Consultor em Comunicação Social - Publicidade
2. Nª de vagas:01
3. Qualificação educacional: Nível superior completo em comunicação social.
4. Experiência profissional: Experiência mínima de 6 (seis) anos em publicidade. Experiência em
planejamento de mídias e campanhas publicitárias. Conhecimento de planejamento de projetos
culturais. Conhecimento em análise de materiais de informação, educação, saúde e comunicação em
saúde. Experiência no desenvolvimento de campanhas voltadas para a população chave.
Experiência no desenvolvimento de campanhas voltadas a organizações governamentais.
5. Atividades: Avaliar os resultados das ações de comunicação desenvolvidas para as redes sociais,
durante a campanha de carnaval 2015. Analisar dados para verificar a viabilidade para ampliação
de parceria com a Rede Nacional de Jovens vivendo com HIV/Aids. Realizar pesquisa para
identificar espaços alternativos e específicos do perfil do público feminino. Avaliar a campanha de
hepatites virais e os instrumentos de comunicação definidos dentro da estratégia e sua repercussão
junto às Coordenações Estaduais de Hepatites Virais e OSC. Estudar as estratégias mais adequadas
para desenvolvimento de intervenções de comunicação para incentivo ao diagnóstico e prevenção
da sífilis. Estudar e analisar dados para verificar a viabilidade para a realização de ações de
comunicação junto a Cooperação Técnica entre Brasil e Guiné Bissau.
6. Produtos/Resultados esperados: Produto 1: Documento contendo avaliação dos resultados das
ações de comunicação desenvolvidas para as redes sociais, durante a campanha de carnaval 2015,
com foco na prevenção, diagnóstico e testagem para HIV/AIDS direcionadas especificamente para
a população jovem. Produto 2: Documento contendo proposta para ampliação de parceria com a
Rede Nacional de Jovens vivendo com HIV/Aids para promoção de ações de comunicação dirigidas,
a ser implantadas em seus locais de atuação com vistas a ampliação dos canais de comunicação por
meio articulação de políticas intersetoriais para prevenção das DST/aids de para a população
jovem. Produto 3: Documento contendo estudo de viabilidade para implementação de ações de
comunicação para divulgar o Preservativo Feminino em locais específicos de circulação de
mulheres, a fim de estimular a cultura do uso do preservativo feminino. Produto 4: Documento
contendo projeto básico para desenvolvimento de estratégia de comunicação para o incentivo e
promoção a adesão ao tratamento do HIV/AIDS, a fim de garantir o aumento da expectativa e de
qualidade de vida dos jovens diagnosticados com HIV. Produto 5: Documento contendo avaliação
dos instrumentos de comunicação da campanha de hepatites virais de 2015 definidos dentro da
estratégia, bem como a repercussão junto as coordenações estaduais de hepatites virais e
Organizações da Sociedade Civil, a fim de mobilizar as coordenações em ações dirigidas de
prevenção em suas regiões. Produto 6: Documento contendo proposta de ação de educação em
comunicação e saúde para a rede Nacional de Jovens vivendo com HIV/Aids, a fim de apoiar a
construção de materiais de comunicação sobre prevenção e tratamento do HIV/Aids. Produto 7:
Documento contendo avaliação dos instrumentos de comunicação utilizados na campanha do Dia
Mundial de Luta contra a aids 2015 e qual a repercussão como apoio às coordenações estaduais e
Organizações da Sociedade Civil, para realização de ações dirigidas de prevenção em suas regiões.
Produto 8:Documento contendo estudo de viabilidade para definição de estratégias para realização
de ações de comunicação com foco em populações vulneráveis, com o objetivo de atender a
cooperação técnica entre Brasil e Guiné Bissau.
7. Local de Trabalho: Brasília/DF
8. Duração do contrato: Até 12 (doze) meses
1. Perfil: Código 30/2015 – Consultor em logística de insumos estratégicos de saúde
2. Nª de vagas:01
3. Qualificação educacional: Nível superior completo em qualquer área de conhecimento. Pósgraduação em gestão logística.
4. Experiência profissional: Experiência mínima de 5 (cinco) anos em cadeia logística de insumos
estratégicos em saúde. Experiência em implementação de melhorias no processo logístico de
medicamentos. Experiência em implementação do controle de qualidade e segurança na logística de
medicamentos e insumos de prevenção. Conhecimento de política de prevenção às DST/HIV/aids.

5. Atividades: Avaliar o Projeto de Pesquisa do Perfil Econômico e Social dos Adultos-Homens que
Vivem com o HIV/Aids no Brasil. Analisar a previsão orçamentária para a realização da Proposta
de Pesquisa do Perfil Econômico e Social dos Adultos-Homens que Vivem com o HIV/Aids no
Brasil, quanto aos custos com medicamentos para essas populações. Pesquisa bibliográfica e de
Estudos Técnicos Científicos relativos ao Perfil Econômico e Social dos Adultos-Homens que Vivem
com o HIV/Aids no Brasil.
6. Produtos/Resultados esperados: Produto 1: Documento contendo proposta de um Projeto Básico de
pesquisa do Perfil Econômico e Social dos Adultos-Homens que Vivem com o HIV/Aids no Brasil,
com o objetivo de contribuir com os resultados voltados para a logística do Departamento de DST,
Aids e HV, e as políticas de prevenção da população com HIV/Aids. Produto 2: Documento
contendo elaboração de previsão orçamentária para a realização da Proposta de Pesquisa do Perfil
Econômico e Social dos Adultos-Homens que Vivem com o HIV/Aids no Brasil, com o objetivo de
avaliar o impacto dos custos relacionados com a logística de medicamentos para essas populações.
Produto 3: Documento contendo a Revisão bibliográfica e de Estudos Técnicos Científicos relativos
ao Perfil Econômico e Social dos Adultos-Homens que Vivem com o HIV/Aids no Brasil, com o
objetivo de avaliar a logística de distribuição de medicamentos e seu impacto sobre a política de
Aids no Brasil. Produto 4: Documento contendo avaliação do Projeto Básico de Pesquisa e do
Projeto Executivo e Orçamentário para uma Proposta de Pesquisa do Perfil Econômico e Social dos
Adultos-Homens que Vivem com o HIV/Aids no Brasil, com o objetivo de alinhar os resultados
esperados com as linhas de pesquisa da UNESCO e o DDAHV. Produto 5: Documento contendo
parecer técnico especializado em logística de medicamentos quanto aos possíveis ganhos que a
Proposta de Pesquisa do Perfil Econômico e Social dos Adultos-Homens que Vivem com o
HIV/Aids no Brasil pode trazer para o DDAHV, quanto aos custos com medicamentos para essas
populações.
7. Local de Trabalho: Brasília/DF
8. Duração do contrato: Até 12 (doze) meses
1. Perfil: Código 31/2015 – Consultor em cooperação internacional
2. Nª de vagas:01
3. Qualificação educacional: Nível superior completo em relações internacionais.
4. Experiência profissional: Experiência mínima de 4 (quatro) anos no ambiente das Relações
Internacionais. Requerida experiência em cooperação técnica internacional voltada às
DST/HIV/aids e/ou Hepatites Virais. Experiência em acompanhamento de projetos junto às
organizações da Sociedade Civil. Experiência em programas e/ou projetos de saúde pública.
5. Atividades: Pesquisa bibliográfica no contexto das hepatites virais;
Pesquisa bibliográfica no contexto de HIV/Aids; Analisar os projetos e documentos internacionais
em hepatites virais e HIV/Aids; Participar de reuniões técnicas;Identificar as instituições nacionais
e internacionais em hepatites virais;Identificar as instituições nacionais e internacionais em
HIV/Aids no campo do esporte.
6. Produtos/Resultados esperados: Produto 1: Documento contendo avaliação qualitativa da consulta
regional em Hepatites Virais e HIV/ IST: Construindo o pós 2015 como parte da agenda da
OPAS/OMS e do Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais. Produto 2: Documento contendo
estudo técnico da Resolução da Assembleia Mundial da Saúde (WHA 63.18 de 2014) em Hepatites
Virais com vistas a subsidiar as ações para o enfrentamento das DST, Aids e Hepatites Virais em
conjunto com a sociedade civil internacional, bem como apoiar o seu papel de liderança no cenário
global. Produto 3:Documento contendo proposta de temas e atividades em hepatites virais a serem
desenvolvidos durante o Congresso de HIV/Aids e Hepatites Virais 2015, que será realizado em
João Pessoa/PB, com a participação de palestrantes nacionais e internacionais. Produto 4:
Documento contendo avaliação do resultado das atividades desenvolvidas em hepatites virais
durante o Congresso de HIV/ Aids e Hepatites Virais de 2015, que será realizado em João
Pessoa/PB. Produto 5: Documento contendo identificação e justificativa de um conjunto de
parcerias estratégicas indicando órgãos governamentais, agências de cooperação internacional,
associações/comitês ligados no campo esportivo e sociedade civil, para a mobilização de apoio ao
projeto de prevenção e assistência às DST, Aids e Hepatites Virais durante os Jogos Olímpicos - Rio
2016. Produto 6:Documento contendo proposta de atividades a serem desenvolvidas nos Jogos
Olímpicos - Rio 2016, na área de prevenção ao HIV/Aids e Hepatites Virais, com a participação da
sociedade civil nacional e internacional, órgãos governamentais e agências de cooperação
internacional.
7. Local de Trabalho: Brasília/DF
8. Duração do contrato: Até 12 (doze) meses

1. Perfil: Código 32/2015 - Consultor em avaliação de programas e projetos sociais
2. Nª de vagas:01
3. Qualificação educacional: Nível superior completo nas áreas da saúde, ciências humanas ou
sociais. Pós-graduação na área da saúde.
4. Experiência profissional: Experiência mínima de 6 (seis) anos em elaboração ou avaliação de
programas e/ou projetos sociais. Experiência em acompanhamento de programas e/ou projetos
sociais voltados às DST, aids e hepatites virais. Experiência na área de direitos humanos voltados às
pessoas que vivem com DST, aids e hepatites virais. Experiência em projetos de redução de danos.
5. Atividades: Levantar e analisar as ações educativas entre pares realizadas por Organizações da
Sociedade Civil (OSC), para a testagem rápida do HIV entre populações chave;
Analisar a avaliação e os resultados obtidos com a implantação de testagem rápida do HIV e ações
educativas entre pares; Levantar dados, estudos e experiências bem sucedidas de ações educativas
entre pares e promoção do diagnóstico precoce do HIV; Revisar a literatura e levantamento de
processos de monitoramento de projetos de OSC exitosos, no campo das ações educativas entre
pares para a ampliação do diagnóstico precoce do HIV; Participar de reuniões técnicas para
levantamento de informações, subsídios e relatos de experiências; Realizar visitas in loco para
levantamento de ações de OSC e serviços de saúde; Participar de reuniões técnicas com diferentes
áreas do Ministério da Saúde; Realizar pesquisa bibliográfica acerca dos temas a serem
trabalhados.
6. Produtos/Resultados esperados: Produto 1: Documento contendo estudo sobre as ações de testagem
com amostra de fluido oral, realizadas por Organizações da Sociedade Civil, que demonstre os
avanços obtidos com ações educativas entre pares, no âmbito da estratégia Viva Melhor Sabendo,
com ênfase nas pessoas que usam álcool e outras drogas. Produto 2:Documento contendo estudo
sobre a implantação de testagem rápida do HIV com fluido oral no Centro de Atenção Psicossocial
para Álcool e Outras Drogas Gregório de Mattos, em Salvador/BA. Produto 3: Documento
contendo estudo de ações e estratégias integradas entre DST, HIV/Aids, HV, Saúde Mental e
Atenção Básica, para a qualificação da atenção e do cuidado, para pessoas que usam álcool e outras
drogas e a redução dos agravos, com ênfase na formação de trabalhadores de saúde dos estados e
municípios. Produto 4: Documento contendo estudo sobre os projetos de redução de danos e
educação entre pares, para a população chave de pessoas que usam drogas, executados por
Organizações da Sociedade Civil, no período de 2004 a 2014. Produto 5: Documento contendo
estudo sobre as ações do Ministério da Saúde dirigidas à população em situação de rua, com ênfase
nas DST, HIV/Aids e hepatites virais. Produto 6:Documento técnico contendo estudo para a
implementação de testagem rápida do HIV com fluido oral em serviços de atenção básica, com
ênfase em pessoas em situação de rua atendidas em Consultórios na Rua. Produto 7:Documento
técnico contendo estudo para a implementação do uso da Profilaxia Pós Exposição (PEP) entre
pessoas que usam álcool e outras drogas, em serviços de saúde do Sistema Único de Saúde.
7. Local de Trabalho: Brasília/DF
8. Duração do contrato: Até 12 (doze) meses
Os interessados deverão o CV do dia 24/04/2015 até o dia 28/04/2015 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.

