Contrata
Consultor na
modalidade Produto
PROJETO 914/BRA/1101 EDITAL Nº 01/2011
1. Perfil: Código 001/2011 – Programador Web
2. Nª de vagas:01
3. Qualificação educacional: Nível superior completo em qualquer área de formação.
4. Experiência profissional: Experiência de 2 (dois) anos em programação para Internet (Web).
Domínio em programação com ASP, PHP, Access, Java Script; conhecimento de SQL e noções de
web designer. Conhecimentos em HTML, dream weaver, fire works, flash, photo shop, corel draw,
ilustrator, java (JSPs), visual interdev 6, visual basic 6, Vbscript, Jscript, plataforma Windows
NT/2000, IIS 4/IIS5.
5. Atividades: Realizar estudos sobre as necessidades e as adequações para os sites em questão;
Desenvolver pesquisas de imagens e design adequados à proposta dos sites; Levantar aspectos
importantes a serem contemplados no site, no que diz respeito às informações técnicas de
prevenção, assistência e outros assuntos relacionados a HIV/DST/aids; Elaborar proposta de
projeto para descentralização da inclusão dos conteúdos para as Unidades Técnicas.
6. Produtos/Resultados esperados: Documento contendo arquitetura da informação, design e
desenvolvimento de website para a iniciativa “Oficina de Capacitação em Monitoramento e
Avaliação com Foco na Melhoria do Programa”.
Documento contendo arquitetura da informação, design e desenvolvimento de website para a
“Descentralização da prova tuberculínica: norteador para planejamento de capacitações, banco de
capacitados e visualizador de cobertura”.
Documento contendo arquitetura da informação, design, desenvolvimento e montagem do Banco de
Dados e página web para os “Profissionais para capacitação” nos Cursos de capacitação do
Departamento de DST, Aids e Hepatites virais.
Documento contendo arquitetura da informação, design, desenvolvimento e montagem de website
para a iniciativa “Vidas em Crônica”.
Documento contendo arquitetura da informação e design de website para a Campanha de
Carnaval 2012.
Documento contendo o design do website para o Dia Mundial de luta contra a Aids no ano 2011.
Documento contendo relatório analítico das alterações realizadas na estrutura do Portal Aids ao
longo do ano 2011.
Documento contendo arquitetura da informação e design do website para o IX Congresso
Brasileiro de Prevenção das DST e Aids e I Congresso Brasileiro de Hepatites Virais a ser realizado
em 2012.
7. Local de Trabalho: Brasília/DF
8. Duração do contrato: Até 12 (doze) meses
1. Perfil: Código 002/2011 – Consultor em infectologia
2. Nª de vagas:01
3. Qualificação educacional: Nível superior completo em medicina e pós-graduação em infectologia.
4. Experiência profissional: Experiência de 2 (dois) anos em manejo clínico das infecções pelo HIV e
doenças associadas.
5. Atividades: Analisar dados epidemiológicos das DST e do HIV/Aids no Brasil e no mundo;
Realizar revisão bibliográfica em artigos científicos e periódicos de DST e HIV/Aids; Analisar
dados de prevalência e incidência da Sífilis nos estados do Norte e Nordeste do Brasil; Investigar
sobre a realização do tratamento das DST na atenção básica; Investigar sobre a testagem para a
Sífilis nas maternidades do Norte e Nordeste; Revisar através de artigos científicos e periódicos
sobre o uso da penicilina para o tratamento da Sífilis; Revisar e analisar os riscos e as
comorbidades da Sífilis Congênita e da infecção por transmissão vertical do HIV/Aids.
6. Produtos/Resultados esperados: Documento contendo projeto para redução da transmissão vertical
do HIV e da sífilis do estado do Pará.
Documento contendo projeto para redução da transmissão vertical do HIV e da sífilis do estado do
Piauí.
Documento contendo proposta para aplicabilidade da penicilina para o tratamento da sífilis na
atenção básica.

Documento contendo projeto para redução da transmissão vertical do HIV e da sífilis do estado do
Acre.
Documento contendo projeto para redução da transmissão vertical do HIV e da sífilis do estado de
Sergipe.
Documento contendo proposta de atualização sobre as doenças sexualmente transmissíveis para os
profissionais de saúde atuantes na atenção básica.
Documento contendo projeto para redução da transmissão vertical do HIV e da sífilis do estado de
Roraima.
Documento contendo proposta de aplicabilidade do teste rápido para a sífilis nas parturientes das
maternidades municipais do Norte e Nordeste.
Documento contendo projeto para redução da transmissão vertical do HIV e da sífilis do estado do
Maranhão.
7. Local de Trabalho: Brasília/DF
8. Duração do contrato: Até 12 (doze) meses
1. Perfil: Código 003/2011 – Revisor de textos;
2. Nª de vagas:01
3. Qualificação educacional: Nível superior completo em qualquer área de formação.
4. Experiência profissional: Experiência de 2 (dois) anos em revisão de textos. Habilidade em redação
para serviços de copydesk, transcrição, adequação e produção de textos e preparação de originais.
Desejável experiência em DST/HIV/aids e/ou Hepatites Virais.
5. Atividades: Leitura de publicações; Revisão dos capítulos, com comentários; Revisão de leitura
para identificar possíveis falhas; Após a diagramação, realizar nova revisão; Revisar a prova da
gráfica.
6. Produtos/Resultados esperados: Revisão ortográfica, gramatical e adequação dos originais da
publicação: “Acesso Universal ao Tratamento Antirretroviral”.
Revisão ortográfica, gramatical e adequação dos originais da publicação: “Projeto Aids/SUS –
2010-2014 – Manual Operacional”.
Revisão ortográfica, gramatical e adequação dos originais da publicação: “Devolutiva dos Estados
– 2009-2010”.
Revisão ortográfica, gramatical e adequação dos originais da publicação: “Manual A, B, C, D, E
das Hepatites Virais para Cirurgiões-Dentistas”.
Revisão ortográfica, gramatical e adequação dos originais da publicação: “Plano Integrado do
Enfrentamento da Feminização da Epidemia da Aids e outras DST”.
Revisão ortográfica, gramatical e adequação dos originais da publicação: “Adesão ao Tratamento
Antirretroviral no Brasil: coletânea de estudos do Projeto ATAR”.
Revisão ortográfica, gramatical e adequação dos originais da publicação: “Diretrizes Nacionais
para a Prevenção e Controle da Epidemia da Dengue”.
Revisão ortográfica, gramatical e adequação dos originais da publicação: “1º Seminário
Internacional sobre Propriedade Intelectual nos Países de Língua Portuguesa”.
7. Local de Trabalho: Brasília/DF
8. Duração do contrato: Até 12 (doze) meses
1. Perfil: Código 004/2011 – Consultor em Comunicação Social;
2. Nª de vagas: 01
3. Qualificação educacional: Nível superior completo em qualquer área de formação. Desejável pósgraduação em comunicação social.
4. Experiência profissional: Experiência de 2 (dois) anos em jornalismo, publicidade, cinema, fotografia
ou rádio e TV, bem como em análise de materiais de informação, educação e comunicação. Desejável
experiência no trabalho com organizações governamentais (OG) ou organizações não-governamentais
(ONG). Desejável experiência em DST/HIV/aids e/ou Hepatites Virais.
5. Atividades: Levantamento e análise das matérias publicadas relacionadas a DST, Aids e Hepatites
Virais; Elaboração de releases, avisos de pauta e briefings.
6. Produtos/Resultados esperados: Documento contendo análise e apresentação das matérias publicadas
sobre exposição: “Somos Iguais”.
Documento contendo elaboração de relatório com demandas de imprensa referente aos meses de janeiro a
março de 2011 e análise da divulgação das matérias publicadas na imprensa.
Documento contendo elaboração de aviso de pauta, release e estratégia de divulgação da produção do
medicamento antirretroviral Tenofovir no Brasil.
Documento contendo elaboração de relatório com demandas de imprensa dos meses de abril a junho de
2011 e análise da divulgação das matérias publicadas na imprensa.
Documento contendo elaboração de briefing, release, aviso de pauta e estratégia de divulgação do Dia

Mundial das Hepatites Virais.
Documento contendo elaboração de release e estratégia de divulgação do balanço da distribuição e
compra de preservativos pelo Departamento DST, Aids e Hepatites Virais nos anos de 2009 a 2011.
Documento contendo elaboração de release e estratégia de divulgação do teste rápido Imunoblot para
detecção de HIV.
Documento contendo elaboração de release e estratégia de divulgação da publicação: "Recomendações
para Terapia Antirretroviral em Adultos Infectados pelo HIV – 2011".
7. Local de Trabalho: Brasília/DF
8. Duração do contrato: Até 12 (doze) meses
1. Perfil: Código 005/2011 – Consultor em saúde pública.
2. Nª de vagas:01
3. Qualificação educacional: Nível superior completo na área da saúde, ciências humanas ou sociais.
Desejável pós-graduação em saúde pública.
4. Experiência profissional: Experiência de 2 (dois) anos em saúde pública ou em serviços públicos de
atenção à saúde, preferencialmente em DST/HIV/aids e/ou Hepatites Virais. Conhecimentos de
metodologia em planejamento de políticas públicas de saúde e legislação do Sistema Único de
Saúde.
5. Atividades: Análise de Referências Bibliográficas das Doenças Sexualmente Transmissíveis;
Análise de dados epidemiológicos das DST; Análise e busca de novas estratégias para elaboração de
materiais informativos e educativos sobre prevenção, diagnóstico, assistência e tratamento das
DST; Análise de Guidelines nacionais e internacionais da sífilis adquirida, congênita e corrimento
uretral. Análise de artigos científicos nacionais e internacionais para subisidiar elaboração dos
produtos.
6. Produtos/Resultados esperados: Documento contendo proposta de Workshop sobre Doenças
Sexualmente Transmissíveis a serem oferecidos em Congressos Científicos.
Documento contendo proposta de Workshop sobre Transmissão Vertical da Sífilis para serem
oferecidos em Congressos científicos.
Documento contendo proposta de Workshop de Noções Básicas de Epidemiologia e Vigilância
Epidemiológica da Sífilis Adquirida para serem oferecidos em congressos científicos.
Documento contendo proposta de conteúdo para produção de material de divulgação/ informação
sobre corrimento uretral masculino para população em geral.
Documento contendo proposta de conteúdo para produção de material de divulgação/informação
sobre transmissão vertical da sífilis para população em geral.
Produto 06
Documento contendo análise referente a ações na área de DST de cinco Planos de Ações e Metas PAM, enviados pelos estados em 2011.
Documento contendo análise referente a ações na área de DST de cinco Planos de Ações e Metas PAM, enviados pelos estados em 2011.
Documento contendo análise referente a ações na área de DST de cinco Planos de Ações e Metas PAM, enviados pelos estados em 2011.
Documento contendo análise referente a ações na área de DST de cinco Planos de Ações e Metas PAM, enviados pelos estados em 2011.
7. Local de Trabalho: Brasília/DF
8. Duração do contrato: Até 12 (doze) meses
1. Perfil: Código 006/2011 – Consultor em saúde pública.
2. Nª de vagas:01
3. Qualificação educacional: Nível superior completo na área da saúde, ciências humanas ou sociais.
Desejável pós-graduação em saúde pública.
4. Experiência profissional: Experiência de 2 (dois) anos em saúde pública ou em serviços públicos de
atenção à saúde, preferencialmente em DST/HIV/aids e/ou Hepatites Virais. Conhecimentos de
metodologia em planejamento de políticas públicas de saúde e legislação do Sistema Único de
Saúde.
5. Atividades: Analisar dados epidemiológicos das DST e do HIV/Aids no Brasil e no mundo;
Realizar revisão bibliográfica em artigos científicos e periódicos de DST e HIV/Aids; Analisar
dados de prevalência e incidência da Sífilis; Revisar e analisar os riscos e as comorbidades da Sífilis
Congênita e da infecção por transmissão vertical do HIV/Aids.
6. Produtos/Resultados esperados: Documento contendo atualização epidemiológica das doenças
sexualmente transmissíveis no Brasil, bem como a proposta da organização dos serviços para o
atendimento dos portadores desses agravos.
Documento contendo a proposta de descentralização, estados e municípios, do curso de educação à

distância em abordagem sindrômica das doenças sexualmente transmissíveis.
Documento contendo atualização do manual de controle de doenças sexualmente transmissíveis,
contextualizando as hepatites virais B e C e o HPV.
Documento contendo atualização epidemiológica e condutas clínicas, instituídas em protocolo da
transmissão vertical da Sífilis.
Documento contendo atualização epidemiológica e condutas clínicas, instituídas em protocolo da
transmissão vertical do HIV e hepatites virais.
Documento contendo atualização do manual de controle de doenças sexualmente transmissíveis, no
que refere às principais síndromes clínicas.
7. Local de Trabalho: Brasília/DF
8. Duração do contrato: Até 12 (doze) meses
1. Perfil: Código 007/2011 – Consultor em arte de projetos gráficos e diagramação
2. Nª de vagas:01
3. Qualificação educacional: Nível superior completo em qualquer área de formação
4. Experiência profissional: Experiência de 2 (dois) anos em desenho gráfico e diagramação. Domínio
das ferramentas gráficas digitais para o processo de criação e arte-final. Desejável experiência em
comunicação em saúde pública, preferencialmente em DST/HIV/aids e/ou Hepatites Virais.
5. Atividades: Pesquisa de material, metodologia e tecnologia para direção de arte e criação de
materiais gráficos, audiovisuais e de redes sociais, de acordo com os processos de comunicação em
saúde; Desenvolvimento de conceito inicial de campanhas, determinação de tipografia, paleta de
cores, imagens, formato de materiais e insumos necessários para realização das peças gráficas e
audiovisuais.
6. Produtos/Resultados esperados: Documento contendo desenvolvimento de proposta de projeto
gráfico de materiais para o kit de adesão ao tratamento da Aids.
Documento contendo desenvolvimento de proposta de projeto gráfico e diagramação da Revista
AZT edição número 2 - 2011.
Documento contendo desenvolvimento de proposta de projeto gráfico de materiais para a
campanha de marketing do preservativo masculino.
Documento contendo desenvolvimento de proposta de projeto gráfico de materiais para a
campanha 2011: “Viagem legal com camisinha”.
Documento contendo desenvolvimento de proposta de projeto gráfico e identidade visual para
materiais de avaliação e testagem em HIV e Sífilis. .
Documento contendo desenvolvimento de proposta de projeto gráfico de materiais para campanha
2011: “Jovens HSH”.
Documento contendo desenvolvimento de proposta de projeto gráfico para campanhas DST em
2011.
Documento contendo desenvolvimento de proposta de projeto gráfico de materiais para campanha
2012 de Hepatites Virais.
7. Local de Trabalho: Brasília/DF
8. Duração do contrato: Até 12 (doze) meses
1. Perfil: Código 008/2011 – Consultor em saúde pública
2. Nª de vagas:01
3. Qualificação educacional: Nível superior completo na área da saúde, ciências humanas ou sociais.
Desejável pós-graduação em saúde pública.
4. Experiência profissional: Experiência de 2 (dois) anos em saúde pública ou em serviços públicos de
atenção à saúde, preferencialmente em DST/HIV/aids e/ou Hepatites Virais. Conhecimentos de
metodologia em planejamento de políticas públicas de saúde e legislação do Sistema Único de
Saúde.
5. Atividades: Reunião com o Comitê Assessor para Terapia Antirretroviral em Adultos Infectados
pelo HIV e Comitê Assessor para Profilaxia da Transmissão Vertical do HIV e Terapia
Antirretroviral em Gestantes; Revisão da literatura e discussão com o grupo de trabalho sobre
Prevenção da Transmissão Sexual do HIV entre adolescentes, jovens e adultos, com enfoque na
profilaxia pós-exposição sexual, planejamento da reprodução, saúde sexual e reprodutiva e saúde
mental; Pesquisa bibliográfica sobre os temas relacionados.
6. Produtos/Resultados esperados: Documento contendo proposta de conteúdo sobre a profilaxia pósexposição sexual, versão para profissionais, para o Suplemento III sobre Tratamento e Prevenção
das Recomendações para terapia antirretroviral em adultos infectados pelo HIV - 2008.
Documento contendo proposta de conteúdo sobre o planejamento da reprodução entre pessoas
vivendo e convivendo com HIV – versão para usuário referente ao Suplemento III sobre
Tratamento e Prevenção das Recomendações para terapia antirretroviral em adultos infectados

pelo HIV - 2008.
Documento contendo proposta de conteúdo sobre a profilaxia pós-exposição sexual – versão para
usuário, referente ao Suplemento III sobre Tratamento e Prevenção das Recomendações para
terapia antirretroviral em adultos infectados pelo HIV - 2008.
Documento contendo proposta de conteúdo sobre acolhimento e escuta ativa na Atenção às Pessoa
Vivendo com HIV/Aids para o Manual de Saúde Mental e Aids.
Documento contendo proposta de conteúdo sobre anamnese e inclusão da família ou rede social na
atenção às pessoas vivendo com HIV/Aids para o Manual de Saúde Mental e Aids.
Documento contendo proposta de conteúdos sobre saúde sexual e saúde reprodutiva entre
adolescentes e jovens vivendo com HIV/Aids para o Manual de Assistência a adolescentes e jovens
vivendo com HIV/Aids.
Documento contendo proposta de conteúdos sobre abordagem do desejo de reprodução entre
adolescentes e jovens vivendo com HIV/Aids para o Manual de Assistência a adolescentes e jovens
vivendo com HIV/Aids.
7. Local de Trabalho: Brasília/DF
8. Duração do contrato: Até 12 (doze) meses
1. Perfil: Código 009/2011 – Consultor em infectologia
2. Nª de vagas:01
3. Qualificação educacional: Nível superior completo em medicina e pós-graduação em infectologia.
4. Experiência profissional: Experiência de 2 (dois) anos em manejo clínico das infecções pelo HIV e
doenças associadas.
5. Atividades: Realizar revisão da literatura; Pesquisa bibliográfica; Levantamento do tratamento
farmacológico dos transtornos psíquicos em pessoas que vivem com HIV; Reuniões com parceiros
envolvidos nos temas a serem trabalhados; Levantamento sobre o cumprimento da lista de
infecções oportunistas relacionadas ao HIV pactuada nas comissões bipartides entre Estados e
Municípios.
6. Produtos/Resultados esperados: Documento contendo proposta de conteúdo sobre o sofrimento
psíquico e os transtornos mentais em pessoas que vivem com HIV e AIDS para o Manual de Saúde
Mental e Aids.
Documento contendo proposta de conteúdo sobre tratamento farmacológico dos transtornos
psíquicos em pessoas que vivem com HIV e Aids para o Manual de Saúde Mental e Aids.
Documento contendo proposta de conteúdo para projeto colaborativo TB/HIV, para reduzir a
carga de TB em pessoas que vivem com HIV e Aids.
Documento contendo proposta de protocolo para investigação de tuberculose em pessoas que vivem
com HIV e Aids.
Documento contendo proposta de atualização sobre o manejo da coinfecção TB/HIV para o manual
de recomendações em adultos infectados pelo HIV.
Documento contendo análise do cumprimento da lista de infecções oportunistas relacionadas ao
HIV pactuada nas comissões bipartites entre Estados e Municípios.
Documento contendo proposta de atualização da lista de medicamentos para tratamento e
profilaxia de infecções oportunistas relacionadas ao HIV.
7. Local de Trabalho: Brasília/DF
8. Duração do contrato: Até 12 (doze) meses
1. Perfil: Código 010/2011 – Consultor em saúde pública
2. Nª de vagas:01
3. Qualificação educacional: Nível superior completo na área da saúde, ciências humanas ou sociais.
Desejável pós-graduação em saúde pública.
4. Experiência profissional: Experiência de 2 (dois) anos em saúde pública ou em serviços públicos de
atenção à saúde, preferencialmente em DST/HIV/aids e/ou Hepatites Virais. Conhecimentos de
metodologia em planejamento de políticas públicas de saúde e legislação do Sistema Único de
Saúde.
5. Atividades: Consulta ao Banco de Dados, SI-API, do Programa Nacional de Imunização (PNI)
para avaliação das coberturas vacinais contra a Hepatite B; Elaboração de instrumento de coleta
de dados para levantamento da população vacinada contra a hepatite A nos CRIES; Reuniões
técnicas com o PNI; Análise das maternidades do SUS cadastradas no CNES; Levantamento das
salas de vacina das Maternidades do SUS.
6. Produtos/Resultados esperados: Documento contendo avaliação da situação vacinal contra a
hepatite B, em menores de 20 anos na série história de 1994 a 2009 do SI-API, nos municípios
prioritários de fronteira dos estados da região Sul.
Documento contendo levantamento e análise das maternidades do SUS com sala de vacina, com

vistas à prevenção da hepatite B.
Documento contendo proposta de descentralização da imunoglobulina contra a hepatite B nas
maternidades do SUS para a prevenção da transmissão vertical.
Documento contendo análise da população vacinada contra a Hepatite A nos Centros de Referência
para Imunobiológicos Especiais em 2010.
Documento contendo proposta de implantação de sala de vacina nos CTA.
Documento contendo análise da cobertura vacinal contra a hepatite B, na população de 20 a 24
anos, no primeiro semestre de 2010.
7. Local de Trabalho: Brasília/DF
8. Duração do contrato: Até 12 (doze) meses
1. Perfil: Código 011/2011 – Consultor em saúde pública
2. Nª de vagas:01
3. Qualificação educacional: Nível superior completo na área da saúde, ciências humanas ou sociais.
Desejável pós-graduação em saúde pública.
4. Experiência profissional: Experiência de 2 (dois) anos em saúde pública ou em serviços públicos de
atenção à saúde, preferencialmente em DST/HIV/aids e/ou Hepatites Virais. Conhecimentos de
metodologia em planejamento de políticas públicas de saúde e legislação do Sistema Único de
Saúde.
5. Atividades: Visitas técnicas às UF; Reuniões técnicas com os gestores das coordenações estaduais
e municipais; Coleta de dados dos PEHV; Reuniões com os responsáveis pelos serviços de
referência nos estados e municípios; Reunião com os profissionais dos serviços de referência e CTA
nos Estados e municípios.
6. Produtos/Resultados esperados: Documento contendo atualização da última edição da publicação
Hepatites Virais: “O Brasil está atento”.
Documento contendo proposta de análise técnica da abordagem do tema hepatites virais no
acolhimento e aconselhamento nos CTA do Brasil.
Documento contendo análise do diagnóstico situacional solicitado aos Programas Estaduais de
Hepatites Virais das regiões Norte e Nordeste.
Documento contendo análise das respostas do diagnóstico situacional solicitado aos Programas
Estaduais de Hepatites Virais das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste.
Documento contendo relatório de análise técnica da ampliação da triagem sorológica para hepatites
B e C nos CTA do Brasil.
Documento contendo levantamento e análise dos serviços de referência que realizam triagem
sorológica para hepatites virais nas capitais brasileiras.
7. Local de Trabalho: Brasília/DF
8. Duração do contrato: Até 12 (doze) meses
1. Perfil: Código 012/2011 – Consultor em saúde pública
2. Nª de vagas:01
3. Qualificação educacional: Nível superior completo na área da saúde, ciências humanas ou sociais.
Desejável pós-graduação em saúde pública.
4. Experiência profissional: Experiência de 2 (dois) anos em saúde pública ou em serviços públicos de
atenção à saúde, preferencialmente em DST/HIV/aids e/ou Hepatites Virais. Conhecimentos de
metodologia em planejamento de políticas públicas de saúde e legislação do Sistema Único de
Saúde.
5. Atividades: Levantamento das informações sobre o tema DST no ano de 2010; Levantamento do
perfil dos usuários do SUS por região do país no ano de 2010; Levantamento dos perfis dos
usuários que solicitaram demandas ao Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais;
Levantamento do quantitativo dos registros com atendimentos de DST, Aids e Hepatites Virais
referente ao ano de 2010.
6. Produtos/Resultados esperados: Documento contendo levantamento e análise das informações
sobre o tema DST solicitadas aos teleatendentes do canal de entrada do Ministério da Saúde no
período de janeiro a dezembro de 2010.
Documento contendo análise do perfil por idade, sexo e região dos usuários que fizeram solicitação,
sugestão, elogio, informação, reclamação ou denúncia através do canal de entrada do Ministério da
Saúde sobre os temas relacionados ao Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais, visando
perceber qual a maior demanda registrada pelas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste no período de
janeiro a dezembro de 2010.
Documento contendo análise quantitativa dos registros das pesquisas realizadas junto aos cidadãos
que procuraram atendimento através do canal de entrada do Ministério da Saúde no período de
janeiro a dezembro de 2010.

Documento contendo análise do perfil por idade, sexo e região dos usuários que fizeram solicitação,
sugestão, elogio, informação, reclamação ou denúncia através do canal de entrada do Ministério da
Saúde sobre os temas relacionados ao Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais no período de
janeiro a dezembro de 2010.
Documento contendo levantamento e análise das informações sobre o tema AIDS solicitadas aos
teleatendentes do canal de entrada do Ministério da Saúde no período de janeiro a dezembro de
2010.
Documento contendo análise do perfil por idade, sexo e região dos usuários que fizeram solicitação,
sugestão, elogio, informação, reclamação ou denúncia através do canal de entrada do Ministério da
Saúde sobre os temas relacionados ao Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais, visando
perceber qual a maior demanda registrada pelas regiões Norte e Nordeste no período de janeiro a
dezembro de 2010.
7. Local de Trabalho: Brasília/DF
8. Duração do contrato: Até 12 (doze) meses
1. Perfil: Código 013/2011 – Consultor em saúde pública.
2. Nª de vagas:01
3. Qualificação educacional: Nível superior completo na área da saúde, ciências humanas ou sociais.
Desejável pós-graduação em saúde pública.
4. Experiência profissional: Experiência de 2 (dois) anos em saúde pública ou em serviços públicos de
atenção à saúde, preferencialmente em DST/HIV/aids e/ou Hepatites Virais. Conhecimentos de
metodologia em planejamento de políticas públicas de saúde e legislação do Sistema Único de
Saúde.
5. Atividades: Reuniões com GT de Procedimentos aids; Revisão de literatura e discussão junto ao
grupo de trabalho de saúde mental para elaboração de documentos; Reunião com os pontos focais
do Qualiaids para disparar ações nacionais; Reunião local com pontos focais estaduais do
Qualiaids; Realização de Oficinas de análise do Qualiaids nos estados brasileiros; Realização de
Reuniões com a Equipe Qualiaids para consenso e caracterização da Análise do Qualiaids 2011.
6. Produtos/Resultados esperados: Documento contendo a proposta da Minuta da Portaria para
habilitação de serviços hospitalares para o tratamento de aids.
Documento contendo a proposta de conteúdo sobre as possibilidades de intervenção em saúde
mental nas unidades de saúde especializadas em HIV e aids para o “Manual de Saúde Mental e
aids”.
Documento contendo proposta de conteúdo sobre as modalidades de atendimento clínico em saúde
mental para o “Manual de Saúde Mental e aids”.
Documento contendo proposta de conteúdo sobre a rede de atendimento em saúde mental e aids
para o “Manual de Saúde Mental e aids”.
Documento contendo proposta de material para as Oficinas de Análise do Qualiaids, a serem
executadas nas 27 Unidades Federativas do Brasil.
Documento contendo Análise Nacional da aplicação do Qualiaids em 2010.
7. Local de Trabalho: Brasília/DF
8. Duração do contrato: Até 12 (doze) meses
1. Perfil: Código 014/2011 – Consultor em gestão de pessoas
2. Nª de vagas:01
3. Qualificação educacional: Nível superior completo em qualquer área de formação.
4. Experiência profissional: Experiência de 2 (dois) anos em gestão de pessoas, com conhecimento de
procedimentos de seleção e contratação de pessoas. Desejável conhecimento de normas de
contratação de pessoa física no âmbito de projetos de cooperação técnica internacional firmados
com organismos internacionais. Desejável experiência em DST/HIV/aids e/ou Hepatites Virais.
5. Atividades: Levantamento geral do quantitativo de colaboradores lotados no Departamento de
DST, Aids e Hepatites Virais; Levantamento e análise dos relatórios gerados pelo SIGA;
Levantamento e análise de fluxo realizado para publicação de edital de contratação; Levantamento
de gastos efetuados com publicações de editais para contratação de consultoria na modalidade
produto; Levantamento de dados referentes a contratação de consultoria no segundo semestre de
2010 na modalidade produto - Projeto 914/BRA/1101.
6. Produtos/Resultados esperados: Documento contendo proposta de metodologia para avaliação do
nível de qualidade de vida no trabalho dos colaboradores do Departamento de DST, AIDS e
Hepatites Virais.
Documento contendo análise de gastos com contratos de consultorias por produto firmados e pagos
no segundo semestre de 2010, no âmbito do Projeto 914/BRA/1101, com vistas a subsidiar o
planejamento orçamentário de 2011.

Documento contendo proposta de adequações para o aumento da qualidade de vida no trabalho dos
colaboradores do Departamento de DST, AIDS e Hepatites Virais.
Documento contendo proposta de fluxograma para solicitação de elaboração de crachá afim de
promover a segurança da informação entre os colaboradores do Departamento.
Documento contendo estudo sobre a aplicabilidade de um padrão a ser utilizado de comunicação
Formal para o Departamento (Ofício, Memorando, Reuniões, Atas).
Documento contendo levantamento e análise dos gastos com publicação no Diário Oficial dos
extratos de contratação de consultoria na modalidade produto, no segundo semestre de 2011.
Documento contendo levantamento e análise dos gastos com publicação de editais do projeto
914/BRA/1101 no segundo trimestre de 2011, para contratação de consultoria na modalidade
produto, a fim de subsidiar planejamento orçamentário para o ano de 2012.
7. Local de Trabalho: Brasília/DF
8. Duração do contrato: Até 12 (doze) meses
1. Perfil: Código 015/2011 – Analista de sistemas
2. Nª de vagas:01
3. Qualificação educacional: Nível superior completo em qualquer área de formação.
4. Experiência profissional: Experiência de 2 (dois) anos em desenvolvimento ou manutenção de
sistemas de informação. Requerido conhecimento em sistemas corporativos, implementação de
sistema e serviços e SQL .
5. Atividades: Levantar, analisar e entender as ferramentas que detectam os subtipos virais. Ter
como base os servidores de bioinformática da Unidade de Laboratório para disponibilizar o acesso
dos dados e pesquisa; Utilizar softwares livres, ferramentas free de bioinformática, realizar
pesquisas em sites de resistência aos antiretrovirais. Usar a técnica Álgebra de Processos para criar
ferramentas computacionais que detectam a resistência viral. Ter como base os servidores de
bioinformática da Unidade de Laboratório para disponibilizar o acesso dos dados e pesquisa;
Utilizar softwares de filogenia e bancos genômicos para criação de ferramentas de bioinformática
que realiza a filogenia de sequências virais do HIV-1. Usar linguagens de programação Perl, PHP,
Java, sistema operacional LINUX e softwares de bioinformática bioperl, Phred Phrap, Blast,
Clustal, BioEdit, Mega, Paup. Ter como base os servidores de bioinformática da Unidade de
Laboratório para disponibilizar o acesso dos dados; Levantar informações, analisar as tabelas dos
bancos de dados, utilizar a modelagem de dados UML para a documentação dos dados. Ter como
base os servidores de bioinformática da Unidade de Laboratório para disponibilizar o acesso dos
dados; Levantar dados, análise estatística das informações. Utilizar linguagens de programação
Perl, PHP, Java e sistema operacional LINUX. Ter como base os servidores de bioinformática da
Unidade de Laboratório para disponibilizar o acesso dos dados; Levantamento bibliográfico,
estudo, análise e entendimento das informações contidas no Informatizado de Controle de Exames
Laboratoriais (SISCEL). Utilizar linguagem de programação, sistema operacional LINUX e
softwares de bioinformática.
6. Produtos/Resultados esperados: Documento contendo o desenvolvimento de uma ferramenta de
bioinformática capaz de realizar estudo de prevalência dos vírus circulantes do HIV-1 no Brasil.
Estratificar o estudo por região, unidade federativa, gênero e idade.
Documento contendo o desenvolvimento de uma ferramenta de bioinformática capaz de realizar
estudo de mutações virais versos número de drogas ativas utilizadas. O resultado do estudo deve ser
estratificado por região, unidade federativa, gênero e idade.
Documento contendo o desenvolvimento de uma ferramenta de bioinformática capaz de analisar,
disponibilizar validar e realizar analise filogenética das sequências virais produzidas pela Rede de
Isolamento e Caracterização do HIV para a Vigilância Epidemiológica Nacional da FármacoResistência do HIV – RENIC.
Documento contendo o desenvolvimento de uma ferramenta de bioinformática capaz de realizar
um estudo e integração das informações de genotipagem, CD4/CD8, Carga Viral contidas no banco
de dados Genômicos de sequências de HIV da Rede Nacional de Laboratórios de Genotipagem e no
Sistema Informatizado de Controle de Exames Laboratoriais (SISCEL). Estratificar o estudo por
região, unidade federativa, gênero e idade.
Documento contendo a documentação e modelagem de dados das ferramentas de bioinformática
integradas ao banco de dados Genômicos de sequências de HIV da Rede Nacional de Laboratórios
de Genotipagem. Elaboração de um relatório contendo a integração, relação e interfaces entre as
ferramentas de bioinformática e os bancos de dados.
Documento contendo o desenvolvimento de uma ferramenta de bioinformática capaz de realizar
um estudo de valores de carga viral versos número de drogas ativas utilizadas. . O resultado do
estudo deve ser estratificado por região, unidade federativa, gênero e idade.

Documento contendo o desenvolvimento de uma ferramenta de bioinformática capaz de realizar
um estudo de valores de CD4 versos número de drogas ativas utilizadas . O resultado do estudo
deve ser estratificado por região, unidade federativa, gênero e idade.
Documento contendo o desenvolvimento de uma ferramenta de bioinformática capaz de realizar
um estudo de dados clínicos dos pacientes da Rede Nacional de Laboratórios de Genotipagem. O
resultado do estudo deve ser estratificado por região, unidade federativa, gênero e idade.
Documento contendo o estudo do histórico dos dados moleculares, clínicos e epidemiológicos do
banco de dados Genômicos de sequências de HIV da Rede Nacional de Laboratórios de
Genotipagem e do Sistema Informatizado de Controle de Exames Laboratoriais (SISCEL) para a
coordenação das Redes de Genotipagem, CD4/CD8 e Carga Viral. Elaborar um relatório com
dados de submissão de dados aos sistemas, proporcionando as coordenações das redes avaliarem
todos os possíveis dados criados.
7. Local de Trabalho: Brasília/DF
8. Duração do contrato: Até 12 (doze) meses
1. Perfil: Código 016/2011 – Consultor em saúde pública
2. Nª de vagas:01
3. Qualificação educacional: Nível superior completo na área da saúde, ciências humanas ou sociais.
Desejável pós-graduação em saúde pública.
4. Experiência profissional: Experiência de 2 (dois) anos em saúde pública ou em serviços públicos de
atenção à saúde, preferencialmente em DST/HIV/aids e/ou Hepatites Virais. Conhecimentos de
metodologia em planejamento de políticas públicas de saúde e legislação do Sistema Único de
Saúde.
5. Atividades: Pesquisa de literatura em base de dados e sistemas de informação do Ministério da
Saúde; Compilação das informações obtidas; Tabulação de dados; Reunião com áreas afins para
discussão; Construção de texto; Elaboração de slides; Elaboração de ilustrações de acordo com o
conteúdo; Validação do material elaborado; Formatação e diagramação do material elaborado.
6. Produtos/Resultados esperados: Documento técnico contendo proposta de elaboração de Sala de
Situação (diagnóstico situacional e providências) para Hepatites Virais, no Brasil, no ano de 2010.
Documento técnico contendo elaboração de cartilha informativa (histórico, diagnóstico,
transmissão, prevenção e tratamento) sobre Hepatites Virais.
Documento técnico contendo análise de casos confirmados de Hepatites Virais, segundo dados
sócio-econômicos, no Brasil, no período 2000 a 2009.
Documento técnico contendo análise de casos confirmados de Hepatites Virais, segundo fonte de
infecção, para Brasil, Regiões, Unidades Federativas e Capitais, no ano de 2010.
Documento técnico contendo análise sobre a Hemovigilância em Hepatites Virais, no Brasil, no ano
de 2010.
Documento técnico contendo proposta de elaboração de Sala de Situação (diagnóstico situacional e
providências) para Hepatites Virais, no Brasil, no ano de 2011.
7. Local de Trabalho: Brasília/DF
8. Duração do contrato: Até 12 (doze) meses
1. Perfil: Código 017/2011 – Consultor em gestão de convênios e contratos;
2. Nª de vagas:01
3. Qualificação educacional: Nível superior completo em qualquer área de formação.
4. Experiência profissional: Experiência de 2 (dois) anos em gestão de convênios e contratos públicos
e/ou privados. Desejável conhecimento de normas e regras de organismos internacionais, licitações,
logística e controle de materiais de consumo e bens permanentes. Desejável experiência em
DST/HIV/aids e/ou Hepatites Virais.
5. Atividades: Pesquisa teórica e prática nos Sistemas COMPRASNET e SIASG; Levantamento do
fluxo dos processos licitatórios desde a entrada da Coordenação-Geral de Licitações e Contratos de
Insumos Estratégicos para Saúde- CGLIS/DLOG; Pesquisa Jurisprudencial e doutrinária no TCU;
Levantamento no Departamento de Logística do Ministério da Saúde de todas as aquisições feitas
para atendimento ao Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais no exercício de 2010; Pesquisa
junto à ANVISA sobre documentos técnicos exigidos na fase de habilitação na aquisição de
medicamentos e correlatos.
6. Produtos/Resultados esperados: Documento contendo estudo e análise do Sistema de Registro de
Preços com base na Jurisprudência do TCU para subsidiar a correta aplicação do Sistema nos
processos licitatórios.
Documento contendo relatório analítico do fluxo dos processos licitatórios realizados pela
Coordenação-Geral de Licitações e Contratos de Insumos Estratégicos para Saúde do Ministério da
Saúde, e levantamento do prazo médio de cada fase do fluxo.

Documento contendo levantamento e análise dos procedimentos realizados para efetivação das
aquisições por meio da modalidade de Pregão e verificação da conformidade com a legislação
pertinente.
Documento contendo relatório analítico de 1(um) processo licitatório realizado no 2º semestre de
2010 com o levantamento da justificativa para aquisição, apresentada pela área técnica com vistas a
subsidiar o Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais a responder as auditorias realizadas
pela CGU.
Documento contendo levantamento e análise das aquisições para atendimento ao Departamento de
DST, Aids e Hepatites Virais, no exercício de 2010, por meio de procedimento licitatório pregão,
com vistas ao controle e planejamento das suas aquisições.
Produto 6: Documento contendo proposta de modelo padrão de Ata de Registro de Preços, para
adoção nos procedimentos licitatórios de aquisições com vistas a otimizar a atuação do
Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais quanto as demandas existentes.
Documento contendo relatório analítico de 1 (um) processo licitatório realizado no primeiro
semestre de 2011 com levantamento do valor referencial pesquisado pelo Ministério da Saúde e
valor final efetivado para aquisição, verificando o cumprimento do princípio da economicidade.
Documento contendo relatório analítico dos documentos técnicos padrões exigidos na fase de
habilitação dos procedimentos licitatórios na modalidade de pregão para aquisição de
medicamentos e correlatos para subsidiar o controle de qualidade das aquisições.
7. Local de Trabalho: Brasília/DF
8. Duração do contrato: Até 12 (doze) meses
1. Perfil: Código 018/2011 – Consultor em imunossorologia.
2. Nª de vagas:01
3. Qualificação educacional: Nível superior completo na área de saúde
4. Experiência profissional: Experiência de 2 (dois) anos em diagnóstico laboratorial em imunologia,
sorologia em geral ou bacteriologia. Conhecimento de técnicas de diagnóstico e acompanhamento
de atividades em retrovírus, bactérias e fungos. Requerido conhecimento em monitoramento e
logística de insumos e reagentes de laboratório.
5. Atividades: Pesquisa e levantamento de dados em referências bibliográficas de artigos científicos,
fontes publicadas em mídia de pesquisa, fontes estatísticas, documentos oficiais do Departamento
de DST/Aids e Hepatites Virais; Pesquisa documental em fontes primárias, tais como: livros,
revistas e jornais e também as fontes secundárias como teses acadêmicas e publicações avulsas;
Pesquisa de campo, análise de dados em conjunto com Universidades no Brasil, com os
pesquisadores e alunos acadêmicos, coordenados pelo Ministério da Saúde; Discussões com as áreas
técnicas dos departamentos do Ministério da Saúde; Análise das estruturas organizacionais da
Rede Nacional de Laboratórios que realizam o diagnóstico da infecção pelo HIV e outras DST;
Análise das ações de saúde pública do Departamento de DST/AIDS e Hepatites Virais.
6. Produtos/Resultados esperados: Documento contendo elaboração do projeto de pesquisa
“Avaliação de Testes Rápidos para a Detecção de Anticorpos Anti-HIV no Brasil”.
Documento contendo elaboração do projeto de pesquisa “Avaliação da implantação da Portaria 151
para o diagnóstico da infecção pelo HIV”.
Documento contendo elaboração das especificações técnicas para compor o termo de referência
para aquisição do teste rápido de sífilis.
Produto 4
Documento contendo o levantamento da série histórica da produção ambulatorial dos exames para
o diagnóstico da infecção pelo HIV no período de 1999 a 2010 e a correlação com as Portarias para
o diagnóstico da infecção pelo HIV no Brasil.
Documento contendo elaboração do relatório técnico do projeto de pesquisa “Avaliação de Testes
Rápidos para a Detecção de Anticorpos Anti-HIV no Brasil”.
Documento contendo elaboração do relatório técnico do projeto de pesquisa “Avaliação de Testes
Rápidos para Detecção de Anticorpos Anti-HIV no Fluido Oral e Sangue Total, no Brasil”.
Documento contendo elaboração da proposta de algoritmo para o diagnóstico do HTLV.
Documento contendo elaboração do relatório técnico para as empresas participantes do projeto de
pesquisa “Avaliação de Testes Rápidos para a Detecção de Anticorpos Anti-HIV no Brasil”.
7. Local de Trabalho: Brasília/DF
8. Duração do contrato: Até 12 (doze) meses
1. Perfil: Código 019/2011 – Consultor em Comunicação Social ;
2. Nª de vagas:01
3. Qualificação educacional: Nível superior completo em qualquer área de formação. Desejável pósgraduação em comunicação social.

4. Experiência profissional: Experiência de 2 (dois) anos em jornalismo, publicidade, cinema,
fotografia ou rádio e TV, bem como em análise de materiais de informação, educação e
comunicação. Desejável experiência no trabalho com organizações governamentais (OG) ou
organizações não-governamentais (ONG). Desejável experiência em DST/HIV/aids e/ou Hepatites
Virais.
5. Atividades: Análise da linguagem dos textos produzidos pelo Departamento de DST, Aids e
Hepatites Virais; Pesquisa e análise de novos conteúdos inseridos no Portal Aids, como eventos e
comentários, feitos por usuários externos; Estudos para aperfeiçoamento da atual estrutura do
Portal, de modo a melhorar as condições de acesso à informação, no que diz respeito a clareza,
acessibilidade e usabilidade; Estudos e produção de conteúdo para o desenvolvimento de novos sites
promocionais específicos para campanhas e eventos.
6. Produtos/Resultados esperados: Documento contendo levantamento e análise da estatística de
acesso do Portal Aids, no período de novembro de 2010 a janeiro de 2011.
Documento contendo análise da estrutura de organização da informação e do conteúdo do site
promocional desenvolvido para a Campanha de Carnaval 2011.
Documento contendo levantamento e análise das atualizações de conteúdo inseridos no Portal Aids,
no período de janeiro a junho de 2011.
Documento contendo levantamento e análise do quantitativo de textos inseridos no site promocional
Vidas em Crônica, no período de dezembro de 2010 a julho de 2011, e análise das estatísticas de
acesso do hotsite.
Documento contendo proposta de categorização para os vídeos do MediaCenter (Galeria de
Vídeos), assim como proposta de mudança de layout dessa seção para o Portal Aids.
Documento contendo análise de estrutura de organização da informação e do conteúdo
desenvolvido para o site promocional do Dia Mundial de Luta Contra a Aids 2011.
Documento contendo proposta de estrutura de organização da informação e de conteúdo para o
hotsite do IX Congresso Brasileiro de Prevenção das DST e Aids.
7. Local de Trabalho: Brasília/DF
8. Duração do contrato: Até 12 (doze) meses
1. Perfil: Código 020/2011 – Consultor em gestão de pessoas e educação
2. Nª de vagas:01
3. Qualificação educacional: Nível superior completo em qualquer área de formação.
4. Experiência profissional: Experiência de 2 (dois) anos em gestão de pessoas, bem como em
educação. Desejável conhecimento de procedimentos de seleção, gestão da informação de pessoas,
desenvolvimento de tecnologias educacionais aplicadas ou metodologias pedagógicas participativas,
preferencialmente, em saúde pública. Desejável experiência em DST/HIV/aids e/ou Hepatites
Virais.
5. Atividades: Fazer pesquisa bibliográfica sobre estratégias e metodologias didático-pedagógicas;
Pesquisar estratégias pedagógicas voltadas para gestores; Desenhar propostas metodológicas para
a realização de oficinas sobre processos educativos; Levantamento e análise dos relatórios gerados
pelo SIGA; Levantamento e análise de fluxo realizado para publicação de edital de contratação;
Levantamento do corpo funcional lotados no Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais;
Levantamento dos perfis para contratação; Levantamento de gastos efetuados com publicações de
editais para contratação de consultoria na modalidade produto; Levantamento de dados referentes
a contratação de consultoria na modalidade produto - Projeto 914/BRA/1101.
6. Produtos/Resultados esperados: Documento contendo proposta de oficina para qualificação da
linha de cuidado para redução da transmissão vertical do HIV e sífilis congênita, na região norte
Documento contendo desenvolvimento de instrumento para a elaboração dos planos estaduais para
ser utilizado nas oficinas do projeto de qualificação da linha de cuidado para redução da
transmissão vertical do HIV e sífilis congênita.
Documento contendo levantamento e análise dos gastos com publicação dos perfis de contratação
de consultoria na modalidade produto nos jornais, no primeiro trimestre de 2011.
Documento contendo levantamento e análise dos gastos com publicação no Diário Oficial dos
extratos de contratação de consultoria na modalidade produto, no 1º semestre de 2011.
Documento contendo análise de gastos com contratos de consultorias por produto firmados no
primeiro semestre de 2011, no âmbito do Projeto 914/BRA/1101, com vistas a subsidiar o
planejamento orçamentário de 2012
Documento contendo desenvolvimento de instrumento de análise curricular para cada perfil de
consultoria, de acordo com os perfis de contratação, na modalidade produto, a ser contratada pelo
Projeto 914/BRA/1101 em 2012.
Documento contendo análise da aba “formação acadêmica”, e proposta de escopo para inserir

informações de cursos financiados pelo projeto para colaboradores do Departamento no SIGA.
7. Local de Trabalho: Brasília/DF
8. Duração do contrato: Até 12 (doze) meses
Os interessados deverão cadastrar o CV do dia 12/01
12 01/2011
01 2011 até o dia 16/01
16 01/2011
01 2011 no
http://www.aids.gov.br/pagina/trabalhehttp://www.aids.gov.br/pagina/trabalhe-conosco,
onosco indicando o número do edital e o nome do perfil
em que se candidata. 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.

