Contrata
Consultor na
modalidade
PROJETO 914/BRZ/1138 EDITAL Nº 19/2014
Publicação de perfil(is) para contratação de profissional(is) na(s) área(s) , cuja(s) vaga(s) está(ão)
disponível (is) na página da UNESCO, www.brasilia.unesco.org/vagasprojetos
Os interessados deverão o CV do dia 25/11/2014 até o dia 29/11/2014 no
http://sistemas.aids.gov.br/curriculo/login.asp
ou
http://www.aids.gov.br/pagina/trabalheconosco.
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.

Parte C
C1 – Edital Resumido

C2 – Edital Completo

Contrata
Consultor na
modalidade
PROJETO 914/BRZ/1138 EDITAL Nº 19/2014
1. Perfil: Código 028/2014: Consultor em arte de projeto gráfico
2. Nª de vagas:1
3. Qualificação educacional: Nível superior completo em qualquer área de formação.
4. Experiência profissional: Exériência mínima de 6 (seis) anos em desenho gráfico, ilustrativo e
diagramação. Experiência em projetos de designer. Domínio das ferramentas gráficas digitais para
o processo de criação e arte final. Experiência em produção gráfica.
5. Atividades: Desenvolver soluções visuais de comunicação;
Elaborar briefing; Discutir ideias criativas para o desenvolvimento da peça gráfica. Produzir
esboço (desenho simples). Desenvolver provas gráficas e confeccionar layout. Escolher fontes.
Definir o tamanho, pesos e medidas. Selecionar e padronizar cores, ilustrações, imagens
6. Produtos/Resultados esperados: Produto 1: Documento contendo proposta de peças gráficas, para
divulgação em meio eletrônico, referente aos temas de prevenção combinada ao HIV/Aids, a serem
divulgados no site do departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, aids e hepatites
Virais, com vistas ao fortalecimento das estratégias de comunicação destinada às populações mais
vulneráveis à epidemia.
Produto2: Documento contendo proposta de peças gráficas, para divulgação em meio eletrônico,
referente ao tema “teste rápido do HIV/aids”, junto as Organizações Não Governamentais, no
âmbito do Projeto Viva Melhor Sabendo, a serem incluídas no site do departamento, e nas mídias
sociais visando melhorar a informação sobre a testagem por fluido oral à população vulneráveis.
Produto 3: Documento contendo proposta de peças gráficas, para divulgação em meio eletrônico,
referente ao tema “Prevenção, testagem e tratamento da infecção pelo HIV/aids” a serem
divulgadas no site institucional, e mídias sociais, com vista a divulgar forma e lugar em que as
populações vulneráveis possam acessar os insumos e serviços de prevenção, testagem e tratamento.
Produto4: Documento contendo proposta de peças gráficas sobre o tema “Protocolo Clínicos e
Diretrizes Terapêuticas para manejo da infecção pelo HIV em Crianças e adolescentes”, com vistas
a desenvolver fortalecimento das estratégias de informações para profissionais de Saúde

relacionadas ao tema.
Produto 5: Documento contendo proposta de peças gráficas para jovens vivendo com HIV/aids,
com vistas a atualizar a rede com os novos modelos de prevenção e tratamento para o HIV/aids,
utilizando uma comunicação dirigida à jovens gays (comunicação entre pares) e usando de
ferramentas de internet para ampliação da divulgação do tratamento como forma de prevenção.
Produto6: Documento contendo proposta de peças gráficas para o desenvolvimento de materiais
informativos sobre transmissão vertical do HIV, com vistas a fortalecer o conhecimento dos
profissionais de saúde e das gestantes sobre o tema.
7. Local de Trabalho: Brasília/DF
8. Duração do contrato: Até 12 (doze) meses.
1. Perfil: Código 029/2014: Consultor em arte de projetos gráficos
2. Nª de vagas:1
3. Qualificação educacional: Nível superior completo em qualquer área de formação
4. Experiência profissional: Exériência mínima de 5 (cinco) anos em ferramentas gráficas digitais
para o processo de criação e arte final. Experiência em desenho gráfico, ilustrativo e diagramação.
Experiência em produção gráfica. Experiência em projetos de designer.
5. Atividades: Desenvolver soluções visuais de comunicação; Elaborar briefing; Produzir esboço
(desenho simples). Desenvolver provas gráficas e confeccionar layout. Escolher fontes. Definir o
tamanho, pesos e medidas. Selecionar e padronizar cores, ilustrações, imagens.
6. Produtos/Resultados esperados: Produto 1: Documento contendo proposta de peças gráficas para
divulgação e apresentação em meio eletrônico e impresso, referente à campanha de “Dicas de
Adesão ao Tratamento de Aids”, a ser veiculada no sítio do Departamento de Vigilância, Prevenção
e Controle das DST, Aids e Hepatites virais, com vistas a informar as PVHA (pessoas vivendo com
HIV/aids) sobre a necessidade de aderir corretamente ao tratamento aos anti-retrovirais.
Produto 2: Documento contendo proposta de peças gráficas para divulgação e apresentação em
meio impresso, referente ao tema “Lipodistrofia: O que é isso?”, a ser veiculada no sítio do
Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais com o intuito
de informar os sintomas decorrentes da Lipodistrofia, e divulgar as ações de saúde adotadas para
diminuir os efeitos colaterais dos medicamentos antirretrovirais.
Produto 3: Documento contendo Projeto Editorial da Série Boas Práticas em Saúde a ser
desenvolvida e divulgada através do sítio do Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das
DST, Aids e Hepatites Virais com o objetivo de influenciar atitudes e reforçar conhecimentos das
boas práticas para o atendimentos dos pacientes com aids e outras doenças sexualmente
transmissíveis.
Produto 4: Documento contendo proposta de Projeto Editorial para o novo conceito de Prevenção
ao HIV/aids e Prevenção Combinada, a ser veiculado no sítio do Departamento de Vigilância,
Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais , com o objetivo de divulgar à população em
geral quais são as novas formas de se prevenir do vírus da AIDS.
Produto 5: Documento contendo projeto editorial do “Boletim Epidemiológico de Aids e DST” 2014, a ser veiculado no sítio do Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e
Hepatites Virais com objetivo de divulgar os dados de aids no Brasil.
Produto 6: Documento contendo proposta de peças gráficas em meio eletrônico no sítio do
Departamento referente à campanha “Testar e Tratar” com o objetivo de divulgar as ações do
tratamento como prevenção ao HIV/Aids na rede pública.
7. Local de Trabalho: Brasília/DF
8. Duração do contrato: Até 12 (doze) meses.
1. Perfil: Código 030/2014 – Consultor em planejamento e gestão
2. Nª de vagas:1
3. Qualificação educacional: Nível superior nas áreas de saúde, ciências sociais ou humanas
4. Experiência profissional: Experiência mínima de 5 (cinco) anos em planejamento e execução de
orçamento público. Experiência em planejamento de ações de prevenção às DST/HIV/aids.
Experiência em análise de indicadores. Experiência em implementação e avaliação de políticas
públicas
5. Atividades: Realização de reuniões com técnicos do Departamento de Vigilância, Prevenção e
Controle das DST, Aids e HV para levantamento da situação atual e perspectivas do financiamento
de Casas de Apoio no Brasil; Análise dos dados levantados para a elaboração do instrumento;
Análise da legislação vigente para a elaboração de instrumento de levantamento da situação de
implementação do Incentivo às Ações de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e
Hepatites Virais; Verificação das possibilidades de aplicação dos instrumentos para as Secretarias
Estaduais e Municipais de DST, Aids e Hepatites Virais; Análise dos documentos internos e

dispositivos legais que promoveram a implantação das novas diretrizes do Departamento; Análise,
consolidação e avaliação dos dados dos indicadores para levantamento da evolução do desempenho
do Departamento; Análise, consolidação e avaliação da situação de gestão e governança nas
Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde após a publicação da Portaria 3276/2013.
6. Produtos/Resultados esperados: Produto 1: Proposta de instrumento para levantamento da
situação do financiamento das Casas de Apoio pelos estados e municípios habilitados no Incentivo
às Ações de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais.
Produto 2: Proposta de estratégias para o aprimoramento do financiamento das Casas de Apoio
com base nos dados obtidos por meio da aplicação do instrumento para levantamento da situação
do financiamento das Casas de Apoio pelos estados e municípios habilitados no Incentivo às Ações
de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais.
Produto 3: Proposta de instrumento para levantamento da situação de implementação do Incentivo
às Ações de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais frente a Portaria
3276, de 26/12/2013.
Produto 4: Proposta de estratégias para o aprimoramento da gestão e governança nas Secretarias
Estaduais e Municipais de Saúde com base nos dados obtidos por meio da aplicação do instrumento
para levantamento da situação de implementação do Incentivo às Ações de Vigilância, Prevenção e
Controle das DST, Aids e Hepatites Virais frente a Portaria 3276, de 26/12/2013.
Produto 5: Diagnóstico situacional dos estados com relação ao processo de descentralização dos
recursos do Incentivo às Ações de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites
Virais para os municípios prioritários, com a observância dos critérios pactuados nas Comissões
Intergestores Bipartite - CIB, como forma de verificação da necessidade de alteração das
pactuações vigentes.
Produto 6: Proposta de instrumento de monitoramento do Incentivo às Ações de Vigilância,
Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais, incluindo os indicadores definidos pelo
Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais.
Produto 7: Avaliação da evolução do desempenho dos indicadores de HIV/Aids, com base no
monitoramento da agenda estratégica do Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das
DST, Aids e Hepatites Virais, como forma de verificar se estão promovendo a eficiência da resposta
nacional em função das novas diretrizes adotadas pelo Departamento.
7. Local de Trabalho: Brasília/DF
8. Duração do contrato: Até 12 (doze) meses.
1. Perfil: Código 031/2014 – Consultor em arte de projetos gráficos.
2. Nª de vagas:1
3. Qualificação educacional: Nível superior completo em qualquer área de formação
4. Experiência profissional: Exériência mínima de 5 (cinco) anos em ferramentas gráficas digitais
para o processo de criação e arte final. Experiência em desenho gráfico, ilustrativo e diagramação.
Experiência em produção gráfica. Experiência em projetos de designer.
5. Atividades: Desenvolver soluções visuais de comunicação; Elaborar briefing; Produzir esboço
(desenho simples); Desenvolver provas gráficas e confeccionar layout; Escolher fontes; Definir o
tamanho, pesos e medidas; Selecionar e padronizar cores, ilustrações e imagens.
6. Produtos/Resultados esperados: Produto 1: Documento contendo proposta de criação de peças
gráficas da publicação “Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Hepatite Viral C e
Coinfecções”, para veiculação no site do Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das
DST, Aids e Hepatites Virais, com objetivo de divulgar aos profissionais de saúde recomendações
atualizadas sobre o manejo das situações encontradas na rotina do atendimento as pessoas
portadoras de hepatite C.
Produto 2: Documento contendo proposta de projeto gráfico para a cartilha de “Transmissão
vertical do HIV e Sífilis: estratégias para redução e eliminação” para divulgação e apresentação em
meio eletrônico e impresso, a ser veiculada no site do Departamento de Vigilância, Prevenção e
Controle das DST, Aids e Hepatites Virais com intuito de informar as pessoas vivendo com
HIV/Aids, sífilis e populações vulneráveis sobre a prevenção e tratamento.
Produto 3: Documento contendo proposta de projeto gráfico do Manual Técnico para Diagnóstico
da infecção pelo HIV, para veiculação no site do Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle
das DST, Aids e Hepatites Virais.
Produto 4: Documento contendo proposta de criação de peças gráficas da publicação “Protocolo de
tratamento da Hepatite B”, para veiculação no site do Departamento de Vigilância, Prevenção e
Controle das DST, Aids e Hepatites Virais, com objetivo de divulgar aos profissionais de saúde
recomendações atualizadas sobre o manejo das situações encontradas na rotina do atendimento as
pessoas portadoras de hepatite B.

Produto 5: Documento contendo proposta de criação peças gráficas, em meio eletrônico e impresso,
referente à campanha “Dia Nacional de combate a Sífilis – Sífilis Congênita”, a ser veiculada no site
do Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais, com o
objetivo de informar as pessoas sobre a testagem e prevenção da doença.
Produto 6: Documento contendo proposta de criação de peças gráficas, referente ao tema
“Consultas, exames e os cuidados com a saúde das pessoas vivendo com HIV/Aids”, a ser veiculada
no site do Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais, com
o objetivo de informar sobre as precauções que devem ser tomadas pelas pessoas que vivem com
HIV/Aids.
7. Local de Trabalho: Brasília/DF
8. Duração do contrato: Até 12 (doze) meses.
1. Perfil: Código 035/2014 - Consultor em programas e projetos de prevenção às DST/HIV/Aids
2. Nª de vagas:1
3. Qualificação educacional: Nível superior completo nas áreas de ciências humanas, sociais ou da
saúde.
4. Experiência profissional: Experiência mínima de 6 (seis) anos em gestão de programas e/ou
projetos de saúde pública. Experiência em análise e acompanhamento de programas e/ou projetos
de prevenção voltados às DST/HIV/aids e/ou Hepatites Virais. Experiência em ações de promoção
da prevenção das DST/aids. Experiência em formulação, planejamento e avaliação de políticas de
prevenção.
5. Atividades: Participar de reuniões com o DAGEP, Programa Nacional de Controle a Tuberculose
e Departamento de Atenção Básica e Saúde Mental para elaboração dos relatórios das oficinas de
capacitação para profissionais no atendimento à população em situação de rua na cidade de
Maceió. Levantar informações e pesquisas sobre as ações desenvolvidas no âmbito governamental
para populações em situação de rua. Analisar as informações coletadas e reuniões com os técnicos
do Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST/Aids e Hepatites Virais e
movimentos de populações em situação de rua. Levantar informações junto às Coordenações
Estadual e Municipal de DST/Aids e hepatites virais para obtenção de dados sobre o acesso da
população em situação de rua aos serviços e aos insumos de prevenção. Participar de reuniões com
o Comitê Assessor para a Saúde da População em Situação de Rua e outras áreas do Ministério da
Saúde para aprovação e pactuação dos planos de trabalho elaborados nas cidades de Maceió,
Goiânia, Natal e Curitiba.
6. Produtos/Resultados esperados: Produto 1: Documento contendo proposta de plano de trabalho
junto a estado, município e sociedade civil, com definição de ações, para qualificar o acesso aos
serviços de saúde da população em situação de rua, com foco em HIV e hepatites virais, na cidade
de Maceió, cidade definida pelo comitê assessor para saúde da população em situação de rua do
Ministério da Saúde.
Produto 2: Documento contendo diagnóstico para identificar barreiras de acesso das populações em
situação de rua aos insumos de prevenção e redes de serviços de DST/Aids e hepatites virais.
Produto 3: Documento contendo proposta de plano de trabalho junto a estado, município e
sociedade civil, com definição de ações, para qualificar o acesso aos serviços de saúde da população
em situação de rua, com foco em HIV e hepatites virais, na cidade de Goiânia, cidade definida pelo
comitê assessor para saúde da população em situação de rua do Ministério da Saúde.
Produto 4: Documento técnico contendo diagnóstico para identificar as barreiras de acesso dos
jovens privados de liberdade aos insumos de prevenção.
Produto 5: Documento contendo proposta de plano de trabalho junto a estado, município e
sociedade civil, com definição de ações, para qualificar o acesso aos serviços de saúde da população
em situação de rua, com foco em HIV e hepatites virais, na cidade de Natal, cidade definida pelo
comitê assessor para saúde da população em situação de rua do Ministério da Saúde.
Produto 6: Documento contendo proposta de plano de trabalho junto a estado, município e
sociedade civil, com definição de ações, para qualificar o acesso aos serviços de saúde da população
em situação de rua, com foco em HIV e hepatites virais, na cidade de Curitiba.
7. Local de Trabalho: Brasília/DF
8. Duração do contrato: Até 12 (doze) meses.

1. Perfil: Código 032/2014: Consultor em Comunicação Social
2. Nª de vagas:1
3. Qualificação educacional: Nível superior completo em Comunicação Social.
4. Experiência profissional: Experiência mínima de 5 (cinco) anos em publicidade, fotografia ou
rádio e TV. Experiência em ações de comunicação voltadas às DST/HIV/aids.Experiência em
análise de materiais de informação, comunicação e educação. Experiência em ações de prevenção
voltadas às populações vulneráveis. Experiência em elaboração de roteiros. Experiência no
trabalho com organizações governamentais (OG) ou organizações não-governamentais (ONG).
5. Atividades: Participar de reuniões de grupos de trabalho para pensar coletivamente atividades
que promovam a ética no âmbito de DST e Aids. Analisar e pesquisar atividades que promovam
discussões no eixo estigma e discriminação. Elaborar ações estratégicas voltadas as pessoas vivendo
com HIV e Aids.
6. Produtos/Resultados esperados: Produto 1: Documento técnico contendo projeto para realização de
oficina de fotografia para Pessoas Vivendo com HIV/Aids (PVHA) com objetivo de promover a
autoestima e combater o estigma.
Produto 2: Documento técnico contendo projeto para realização de oficina de vídeo realizada com
celulares e câmeras compactas para Pessoas Vivendo com HIV/Aids (PVHA) a fim de trabalhar a
visibilidade e combater o preconceito.
Produto 3: Documento técnico contendo proposta de capacitação em catalogação e organização de
imagens visuais para jovens que vivem e convivem com HIV e Aids, objetivando a criação de um
banco de imagens virtual que possa ser compartilhado, permitindo maior visibilidade à temática
HIV/aids e coleta de subsídios para intervenções efetivas de prevenção.
Produto 4: Documento técnico contendo proposta de roteiro com conteúdo criativo para roda de
conversa entre especialistas (sexólogos, psicólogos e infectologistas) e jovens vivendo e convivendo
com HIV e Aids a fim esclarecer e compartilhar detalhes a respeito da síndrome.
7. Local de Trabalho: Brasília/DF
8. Duração do contrato: Até 6 (seis) meses.
Os interessados deverão o CV do dia 25/11/2014 até o dia 29/11/2014 no
http://sistemas.aids.gov.br/curriculo/login.asp
ou
http://www.aids.gov.br/pagina/trabalheconosco, 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.

