C2 – Edital Completo

Contrata
Consultor na
modalidade
PROJETO 914/BRZ/1138 EDITAL Nº 12/2014
1. Perfil: 017/2014 - Consultor em Comunicação Social.
2. Nª de vagas:01
3. Qualificação educacional: Nível superior completo em qualquer área de formação.
4. Experiência profissional: Experiência mínima de 06 (seis) anos em comunicação em saúde.
Experiência em planejamento de mídias. Conhecimento em análise de materiais de informação,
educação, saúde e comunicação. Experiência no desenvolvimento de materiais voltados a jovens.
Experiência no desenvolvimento de produtos editoriais voltados a jovens e à comunidade escolar.
Experiência em desenvolvimento de materiais para populações vulneráveis (gays jovens).
5. Atividades: Disseminar informações sobre a aids, as formas de transmissão do HIV, as estratégias
de prevenção, locais de testagem, serviços de apoio etc. Influir sobre as atitudes frente à doença,
criando as condições necessárias à adoção de comportamentos e práticas positivas e mais seguras.
Esclarecer mitos, preconceitos e tabus que ainda envolvem a aids. Desenvolver habilidades no uso
dos meios mecânicos de prevenção. Incrementar o uso dos serviços sociais e de saúde relacionados
com a aids. Reforçar e consolidar conhecimentos, atitudes e comportamentos.
6. Produtos/Resultados esperados: Produto 1: Proposta de conteúdo em mídias eletrônicas para
divulgar entre jovens e a comunidade escolar, de novos modelos de prevenção ao HIV/aids que o
Brasil vem adotando, com o objetivo de diminuir a prevalência da infecção na população entre 15 e
49 anos.
Produto 2: Documento contendo conteúdo informativo para compor material instrucional sobre
prevenção, testagem e tratamento da infecção pelo HIV/aids com o intuito de divulgar forma e
lugar em que os jovens possam acessar o serviço para diminuir as barreiras no acesso a insumos de
prevenção e aos serviços de saúde.
Produto 3: Documento contendo os principais avanços da política editorial do DDAHV e diretrizes
que visam informar sobre a publicização dos estudos das instituições acadêmicas e centros de
pesquisas para promover e ampliar o acesso da população em geral e jovens vivendo com HIV/aids
e outras DST, à rede de atenção à saúde qualificada e organizada no SUS na Atenção Básica.
Produto 4: Proposta de questionário para o desenvolvimento de pesquisa juntos aos jovens entre 13
e 24 anos com vistas a avaliar a linguagem dos materiais de IEC – Informação, educação e
comunicação que trazem em seu conteúdo a temática do HIV/aids e DST para conhecer quais os
fatores que precisam ser abordados para diminuir os estigmas e preconceitos.
Produto 5: Proposta de roteiro para mídias eletrônicas com a participação de 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 do tratamento como forma de prevenção.
Produto 6: Roteiro de textos para o website, boletim eletrônico e folder para profissionais da
educação, visando apresentar o conceito de “prevenção combinada para o HIV/aids,” com o
objetivo de constituir uma rede de referência em saúde para atuar em parceria com educação no
acolhimento das demandas dos/as jovens e aumentar a proporção de professores capacitados
responsáveis no trabalho com o tema de saúde sexual e reprodutiva nas escolas.
Produto 7: Roteiro de textos técnicos para cartilha, com vistas a fortalecer o debate sobre a
prevenção nas escolas e aumentar a participação de jovens multiplicadores nas atividades sobre
saúde sexual e reprodutiva, com o objetivo de diminuir a incidência do HIV/aids nessa população
específica.
7. Local de Trabalho: Brasília/DF
8. Duração do contrato: Até 12 (doze) meses.
1. Perfil: 018/2014 - Consultor em biologia molecular.
2. Nª de vagas:01
3. Qualificação educacional: Nível superior completo em ciências biológicas. Pós-graduação em
ciências biológicas.
4. Experiência profissional: Experiência mínima de 04 (quatro) anos em biologia molecular.
Conhecimento de técnicas de biologia molecular e acompanhamento de atividades em retrovírus.

Conhecimento no desenvolvimento de pesquisa sobre os efeitos de medicamentos.
5. Atividades: Análise estatística para a determinação da amostragem necessária para a realização
do estudo sobre a resistência das linhagens do vírus da hepatite B (HBV) circulantes no Brasil.
Levantamento de dados sobre a utilização no mundo dos testes de geotipagem e CD4.
Desenvolvimento de um protocolo in house para a genotipagemdo HIV. Levantamento de dados do
perfil de genotropismo das linhagens do HIV-1. Levantamento de dados sobre o perfil de
resistência genotípica na integrase e GP41 do HIV-1.
6. Produtos/Resultados esperados: Produto 1: Documento contendo cálculo amostral para análise de
resistência das linhagens do vírus da hepatite B (HBV) circulantes no Brasil aos análogos de
nucleosídeos/nucleotídeos utilizados para o tratamento da infecção por HBV.
Produto 2: Proposta de protocolo in-house para a genotipagem do HIV-1, com o objetivo de
padronizar a metodologia utilizada pelos Laboratórios para a realização do exame de genotipagem
do HIV-1.
Produto 3: Estudo para a avaliação da necessidade utilização do teste de genotipagem para
mudança de esquema de tratamento na primeira falha terapêutica do paciente infectado pelo HIV1 sob tratamento com antirretrovirais.
Produto 4: Documento contendo análise do genotropismo das linhagens do HIV-1 circulantes no
Brasil baseada em sequências de nucleotídeos do envelope viral (alça V3) geradas pela Rede
Nacional de Genotipagem, para o monitoramento de pacientes sob o uso do antirretroviral
Maraviroque.
Produto 5: Documento contendo análise da resistência genotípica na integrase e GP41 do HIV-1
circulante no Brasil baseada em sequências de nucleotídeos geradas pela Rede Nacional de
Genotipagem, para o monitoramento de pacientes sob o uso dos antirretrovirais Raltegravir e
Enfuvirtida.
Produto 6:Estudo para a avaliação da real necessidade de utilização do teste de CD4 e proposta de
alternativas para o monitoramento do paciente infectado pelo HIV.
7. Local de Trabalho: Brasília/DF
8. Duração do contrato: Até 12 (doze) meses
.
Os interessados deverão o CV do dia 19/09/2014 até o dia 23/09/2014 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.

