ESCLARECIMENTOS
Conforme consta no parágrafo 9.3 do Edital do Projeto Piloto “Curso de Orçamento Público em
Saúde, Advocacy e Negociação para Jovens Lideranças do Distrito Federal” disponibilizamos as
solicitações de esclarecimentos que foram enviadas para o email brazil@unaids.org até o dia 04 de
janeiro de 2018.

02 de janeiro de 2018
“Gostaria de fazer mas o edital configura idade mínima e máxima. Eu trabalho com a temática
e acima da idade e até curso seria ótimo para mim.
Gostaria que revisar a idade máxima moro em Brasília e trabalho numa ONG que cuida de
pessoas com HIV, e sou vivendo preenchi meu tempo cuidando dos outros.”
Prezado,
Agradecemos seu interesse em participar do curso de Orçamento Público em Saúde, Advocacy e
Negociação. Contudo, informamos que este é um projeto piloto que foi desenvolvido para a formação
de lideranças jovens, por isso a restrição etária. A idade máxima de 29 anos considera a definição de
jovens do Estatuto da Juventude (Lei 12.852/2013). Infelizmente, não podemos abrir exceção para
esse edital, mas te encorajamos acompanhar nossas páginas oficiais nas redes sociais para
conhecer mais sobre nosso trabalho e tomar conhecimento de outras iniciativas do UNAIDS.
Atenciosamente,
UNAIDS Brasil
03 de janeiro de 2018
“Bom dia,
Meu nome é _______ e tenho interesse em participar do curso, porém sou de Campinas/SP.
Tenho disponibilidade, como ir e participar das sessões presenciais.
Atualmente, participo de um programa de estágio da Prefeitura de Campinas e tenho
flexibilidade para me ausentar e comparecer a Brasília.
Tenho muito interesse e acredito que será importante poder participar desse curso caso eu
seja escolhido. Além disso é um sonho conhecer Brasília; o prédio nas Nações Unidas e
trabalhar lá.
Recentemente me envolvi num projeto de prevenção do HIV e me senti realizado em
desenvolver atividades tão importantes.
Sendo assim, posso participar morando em Campinas-sp? Me comprometendo ir as sessões
presenciais?
Cordialmente.”
Prezado,
Agradecemos seu interesse em participar do curso de Orçamento Público em Saúde, Advocacy e
Negociação. Infelizmente, não podemos abrir exceção em relação ao local de residência. Este é um

curso piloto que visa apoiar o desenvolvimento de lideranças jovens locais do Distrito Federal. Após o
curso, os participantes deverão desenvolver ações práticas locais, por isso é uma das exigências do
edital ser residente do Distrito Federal.
Também agradecemos seu interesse no trabalho do UNAIDS e te encorajamos acompanhar nossas
páginas oficiais nas redes sociais para conhecer mais sobre nossas ações e tomar conhecimento de
outras iniciativas.
Atenciosamente,
UNAIDS Brasil

