TERMO DE REFERÊNCIA 001/17
________________________________________________________________________________
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ESPECIAL
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO E CAPACIDADE TÉCNICA
DATA LIMITE PARA ENTREGA DE ORÇAMENTO: 30/08/2017
I Seminário Nacional de Juventude ConectAids
Ref: ED00512/2017
Código orçamentário 914BRZ1138
REQUERENTE: KOINONIA Presença Ecumênica e Serviço
PRODUTO: CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTES / MONITORES
1. OBJETO
Contratação de palestrantes para compor a equipe de monitores para 5 aulas em plataforma
EAD e uma web conferencia.
2. CRITÉRIOS:
2.1 - Ativistas e especialistas nas pautas de Direitos Humanos, Juventude, LGBT e/ou
engajados nas temáticas de HIV, Hepatites Virais e outras IST.
2.2 – Capacidade de articular e produzir conteúdo específico para público: jovem, LGBT, de
diferentes regiões do país, considerando a diferença de linguagens.
2.3 - Os conteúdos deverão ser apresentados por escrito, como plano de aula, considerando:
introdução, objetivos, metodologia e questionário com respostas alternativas.
2.4 - As aulas terão a duração de 60 minutos, gravadas em estúdio.
2.5 - Os selecionados deverão ter uma dedicação de 12 horas para execução das atividades,
que são:
2.5.1 - Elaboração do conteúdo da aula (considerando o item 2.2);
2.5.2 – Participar e acompanhar os fóruns de discursão com os alunos;
2.5.3 - Ficar online no chat para tirar dúvidas e esclarecimento (deve mente agendado
os dias e horários);
2.6 - Os candidatos deverão especificar o tema que possui domínio conforme tabela abaixo:
Temas

Código: 001/17
Juventudes suas nuances e as políticas
públicas;

Código 002/17
Gerenciamento de risco e prevenção
combinada do HIV e das IST;

a.
b.
c.
d.
e.
a.
b.

Conteúdo
Conceito de Juventude;
O que é política pública?;
Preconceito e discriminação na construção das políticas
públicas;
Participação social da juventude na construção das
políticas públicas;
Estatuto da Juventude;
O que é IST?
O que é prevenção combinada e gerenciamento de
risco?;
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c.
d.

Código 003/17
Participação juvenil no controle social do SUS
e os Direitos Humanos;

a.
b.
c.
d.
e.

Código 004/17
Desconstruindo preconceitos no SUS;

Código 005/17
Comunicação PositHIVa - Sexualidade e
Direitos Humanos em HIV, Hepatites Virias e
outras IST;

a.
b.
c.
a.
b.
c.
d.

Qual a diferença da PEP e da PREP, onde encontro?
Qual a importância da adesão ao tratamento do HIV,
das Hepatites e das outras IST;
O que são Direitos Humanos?;
Que é SUS?;
O que é controle social?;
Qual a importância das juventudes no controle social do
SUS?;
Quais são as formas de participação das juventudes no
controle social do SUS?;
Racismo (social e institucional);
O impacto da lesbofobia, homofobia, bifobia e
transfobia na saúde pública;
Aspectos importantes para comunicação e no
atendimento;
O que é comunicação?;
Formas de comunicação;
Qual a função da comunicação positiva dentro do
campo da sexualidade e do HIV?;
Analisando uma comunicação positHIVa;

3. CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO
Contratação: Pessoa Jurídica ou Fisica para educadores com formação e especialização na área.
Condições de pagamento: pagamento em deposito em conta , após emissão de nota fiscal ou
assinatura do recibo.
Critérios de aceitação: avaliação de currículo e proposta de conteúdo apresentada, juntamente com
a documentação exigida para contratação por hora aula.
Condições de fiscalização: Será classificada os educadores que apresentarem conteudo coerente
com o objeto do termo de referencia.
4. ENVIO
A proposta deverá ser encaminhada contendo no assunto do e-mail o CÓDIGO DO TEMA e o
PRODUTO que está se candidatando para o seguinte endereço eletrônico:
alexandre@koinonia.org.br

São Paulo, 25 de agosto de 2017.
____________________________
Alexandre Pupo Quintino
Coordenador do Projeto
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