Contrata
Consultor na
modalidade Contrato Individual
PROJETO 914BRZ1085 - RN+SAUDÁVEL - EDITAL Nº 01
1. Perfil: Consultor técnico especializado para realizar estudo sobre a situação de saúde das populações
indígenas do RN.
2. Nª de vagas: 01
3. Qualificação educacional: Consultor com formação acadêmica, mínima, de Graduação nas áreas de
ciências sociais e/ou antropologia, sociologia, educação, saúde e/ou outras áreas correlatas, em
instituições reconhecidas pelo MEC;
4. Experiência profissional: Obrigatório: Experiência mínima profissional comprovada de 02 (dois) anos
em trabalhos voltados à promoção da saúde das populações indígenas, comprovado por meio de
certificados/registros. Bom envolvimento com grupos em situação de vulnerabilidade. Habilidade de
articular diferentes órgãos/instituições quando necessário. Desejável: alta habilidade de comunicação;
experiência de trabalho com as duas etnias presentes no Estado Rio Grande do Norte; habilidade com
recursos tecnológicos (câmeras, computadores entre outros); disponibilidade para viagens.
5. Atividades: Realizar diagnóstico em campo da situação de saúde das populações indígena do Estado do
Rio Grande do Norte; Apresentar o diagnóstico em reunião com representantes da DPIPS/SESAP-RN;
Identificar possibilidades de parceria com outras instituições; Coletar dados secundários com outros
parceiros; Participar de reuniões periódicas com DPIPS/SESAP-RN e UNESCO; Entregar o Relatório
propositivo de intervenções; Realizar articulação com a rede intersetorial nas três esferas de governo para
enfrentamento das respostas às populações indígenas; Apresentar as ações propositivas com os
representantes da DPIPS e do Comitê Interinstitucional do Programa RN + Saudável; Propor reuniões
técnicas sobre propostas de intervenções e monitoramento de ações para as populações indígenas do RN;
Registrar ações desenvolvidas com respectivos cronogramas de expectativas e resultados; Avaliar as ações
com a equipe da DPIPS/SESAP-RN e com o Comitê Interinstitucional.
6. Produtos/Resultados esperados:
Produto 1 – Documento do diagnóstico da situação de saúde das populações indígenas no estado do Rio
Grande do Norte, observados os agravos de maior vulnerabilidade para cada população.
Produto 2 – Relatório técnico com proposição de ações de educação em saúde destinado às populações
indígenas.
Produto 3 – Documento com o resultado do mapeamento qualificado da população, propostas de
intervenções e monitoramento dessas ações.
7. Local de Trabalho: Há necessidade de o consultor executar suas atividades no local de trabalho do
contratante, no Estado do Rio Grande do Norte, em reuniões presencias, via internet ou telefone,
conforme necessidade avaliada pela Coordenação do Projeto, bem como da sua residência em home-office
e nos municípios do estado, tendo como apoio as regionais de saúde durante a vigência do contrato,
necessitando haver a disponibilidade para viagens.
8. Duração do contrato: 180 dias (6 meses) contados a partir da data de assinatura do contrato
Os interessados deverão enviar o CV do dia 01/04/2021 até o dia 15/04/2021 no e-mail:
editalunescosesap@gmail.com, com o número do edital e o nome do perfil informados no campo
assunto. 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.

