Seleção de pessoal para o projeto Viveração Podcast
Chamada Pública
Vagas para Curitiba e Região Metropolitana
Como indicado no projeto aprovado pela UNESCO e no plano de trabalho 1
aprovado pelo Ministério da Saúde, o projeto tentará dar protagonismo profissional a
profissionais LGBTI+, sobretudo aqueles e aquelas vivendo com HIV/AIDS1.
O “Viveração - sexualidade e prevenção sem tabus” é um podcast semanal que tem
como objetivo discutir sexualidade, prevenção, autocuidado, saúde, HIV, ISTs, covid19,
redução de danos, adesão a TARV, viver com HIV, prevenção combinada, PEP e PREP etc
- durante 11 meses, e 40 episódios. A população alvo do projeto são homens gays,
bissexuais, panssexuais e homens que fazem sexo com homens; incluídos aqueles que
vivem ou não com HIV/AIDS. Os programas serão planejados em formato dinâmico com
debates com membros da comunidade científica, profissionais de saúde e membros da
comunidade gay e pessoas vivendo com HIV/AIDS. Por causa da natureza do veículo
podcast e seu meio (a internet), o projeto será de natureza nacional. Como material auxiliar
ao podcast, pretendemos produzir um manual sobre HIV, que poderá ser divulgado no
formato PDF.
As linhas temáticas são: 1. Ações de base comunitária e educação em saúde que
visem resultados no campo da vigilância em saúde, com ênfase na promoção da saúde e
prevenção e controle das doenças (HIV, ISTs e COVID19). 2. Ações para a promoção de
adesão ao tratamento, vinculação e retenção à PrEP ao HIV, em parceria com os serviços
públicos de saúde. O foco deve ser as populações elegíveis para receberem a PrEP de
acordo com o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) para Profilaxia
Pré-Exposição (PrEP) de Risco à Infecção pelo HIV. 3. Ações para a promoção de adesão,
vinculação e retenção aos tratamentos para pessoas vivendo com HIV (PVHIV). 4. Ações
que promovam a integração e/ou a articulação com os serviços públicos de saúde e rede de
atenção à saúde com vistas a ampliação do acesso ao cuidado contínuo e linhas de
cuidado. 5. Ações que promovam o advocacy e a defesa dos direitos humanos das pessoas
que vivem com HIV/Aids (PVHIV), hepatites virais, outras IST, em especial a sífilis,
tuberculose e hanseníase.
A atividade nuclear do projeto será a produção do Podcast semanal Viveração,
tendo como foco do trabalho a produção de uma ação comunicativa para a saúde, os
direitos humanos e o bem estar. Além dessa produção, também faremos a divulgação
semanal dos episódios do podcast nas redes sociais, com sua consequente produção
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A justificativa para isso é que tanto a comunidade LGBTI+, quanto a comunidade de pessoas
vivendo com HIV/AIDS são fortemente impactadas pelo desemprego e pela vulnerabilidade social,
como pode ser visto no estudo feito pela UNAIDS em 2019: Índice de Estigma 2019 Brasil:
https://unaids.org.br/indice-estigma/ (consultado dia 19/01/2021)
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visual, além da divulgação do podcast em aplicativos de encontros e chats dirigidos
a comunidade gay e HSH.
Também trabalharemos na produção do manual sobre HIV /AIDS - editado pela
Aliança Nacional LGBTI, para servir de material de apoio para os debates e para
divulgação e multiplicação entre o público ouvinte.
A equipe do projeto será composta por:
1. Auxiliar de comunicação: Estagiário (estudante de jornalismo, publicidade
rádio/TV, Letras, biologia ou psicologia) Diferencial: conhecer a teoria sobre
Prevenção Combinada, HIV e Ists - Trabalho: ser apoio da coordenação,
principalmente na distribuição dos episódios do podcast nos aplicativos, e no
monitoramento das redes sociais do podcast (Twitter, Facebook e Instagram) e das
campanhas nos aplicativos de encontro. Eventualmente dará apoio a coordenação
na editoria, elaboração das pautas, ideias e participação nos debates etc. O auxiliar
também auxiliará na organização do manual sobre HIV/AIDS contatando os
profissionais responsáveis pelos textos, etc
20 horas semanais. Bolsa:
R$600,00/Mês Duração 11 meses.
2. Editor de Som: - profissional com experiência na área a ser selecionado.
Responsabilidade: edição de som dos episódios do podcast (identidade sonora e
edição) e auxílio técnico na produção do podcast e sua distribuição. Orçamento
disponível para bolsa: R$1.600,00/Mês 30 horas semanais. Duração 11 meses..
3. Editor de imagem: - profissional com experiência comprovada na área a ser
selecionado. Desejável curso superior. Responsabilidade: identidade visual do
Podcast e produção de imagens (cards) para divulgação nos apps do podcast, nas
redes sociais e nos material publicitário para apps e sites. Orçamento Disponível
para bolsa: R$1.380,00/Mês 30 horas semanais Duração 11 meses.
4. Gestor de Redes Sociais: Responsabilidade: Profissional com experiência
comprovada na área. Desejável curso superior em áreas afins. Responsável pelas
criação e manutenção Redes Sociais do projeto Viveração, análise métricas e pela
Publicidade em APPS/Bate Papo UOL de encontro. Orçamento disponível para
bolsa: R$ 1.500,00/mês - 30 horas semanais. Duração 11 meses.

●

Interessados exclusivamente mandar Currículo para os e-mail:
aliancalgbti@gmail.com com cópia para guto.patrini@gmail.com até
28/02 (domingo) com o assunto “nome da vaga” e nome do projeto. As
pessoas selecionadas serão contactadas por e-mail ou telefone.
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Augusto Menna Barreto
Coordenador do Projeto Viveração

Toni Reis
Presidente Aliança Nacional LGBTI+
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