
Contrata 
Consultor na 

modalidade Produto 
 

PROJETO BRA/K57 
 

1. Perfil: Contratação na modalidade produto de 01 (um) profissional, objetivando  a 
elaboração de documentos técnicos relacionados a Inovações Tecnológica em 
diagnóstico, prevenção e assistência desenvolvidas em áreas prioritárias para beneficiar 
às populações vulneráveis às DST/HIV/Aids, de forma a contribuir para o alcance do 
resultados elencado no ítem 2.1.4 do Projeto de Cooperação UNODC - BRA/K57 o qual 
prevê “Realizar atividades de treinamento, sensibilização, acompanhamento das 
intervenções relativas à promoção do acesso de profissionais do sexo, usuários de drogas, 
população penitenciária e PVHA, nas cinco regiões do país”. 

2. Nº de vagas: 01  
3. Qualificação educacional: Nível superior completo em medicina. 
4. Experiência profissional: Experiência de 5 anos em manejo clínico das infecções pelo 

HIV e doenças associadas.   
5. Atividades: Levantamento e análise das evidências científicas disponíveis para 

atualização das recomendações de prevenção da transmissão vertical do HIV, sífilis, 
hepatites virais e HTLV. 
Levantamento e análise das evidências científicas disponíveis para atualização das 
recomendações sobre manejo clínico e tratamento de crianças e adolescentes vivendo 
com DST, HIV/Aids e hepatites virais. 
Reunião com os melhores especialistas nos temas com atuação acadêmica e em pesquisa 
para elaboração das recomendações. 
Levantamento e análise dos bancos de dados do Ministério da Saúde para avaliação da 
qualidade da assistência às pessoas vivendo com HIV/aids. 
Avaliação de políticas e estratégias de melhoria da qualidade da assistência às pessoas 
vivendo com HIV/aids. 
Avaliação de políticas e estratégias de redução da transmissão vertical do HIV, sífilis, 
hepatites virais e HTLV. 
Elaboração de material didático para treinamento de profissionais que atendem pessoas 
vivendo com HIV/aids.. 

6. Produtos/Resultados esperados: 
Produto 1: Documento técnico contendo proposta de atualização de material didático 
para capacitação de médicos que atendem crianças e adolescentes com HIV/aids. 
Produto 2: Documento técnico contendo avaliação das oficinas de treinamento de 
médicos responsáveis pelo atendimento a crianças e adolescentes com HIV/aids no ano 
de 2013, com a finalidade de aferir a cobertura de treinamento e satisfação dos médicos 
treinados. 
Produto 3: Documento técnico contendo avaliação do número de casos de infecção pelo 
HIV por transmissão vertical, em crianças menores de 1 ano de idade, por critério 
virológico de diagnóstico, com vistas a monitorar o resultado das ações de prevenção da 
transmissão vertical do HIV no Brasil. 
Produto 4: Documento contendo estudo técnico da resistência transmitida do HIV em 
crianças no Brasil, a partir de dados de genotipagens pré-tratamento contidos no Sistema 
de Informação para Rede de Genotipagem (SISGENO), com vistas a avaliar as 
recomendações de tratamento antirretroviral nesta população 
Produto 5: Documento técnico contendo estudo sobre os fluxos de testes de 
genotipagem, que compõem cada etapa da Rede Nacional de Genotipagem (RENAGENO) 
no Brasil, objetivando reduzir os obstáculos ao funcionamento da rede. 
Produto 6: Documento técnico contendo proposta de material didático a ser utilizado nas 
Oficinas de atualização de médicos responsáveis pelo atendimento à gestantes que 
atuam na prevenção da transmissão vertical do HIV, sífilis, hepatites virais e HTLV. 



Produto 7: Documento técnico contendo avaliação da estratégia de uso de nevirapina 
profilática para recém-nascidos expostos ao HIV de mães que não obtiveram supressão 
viral no último trimestre de gestação. 

7. Duração do Contrato: Até 12 (doze) meses. 
Os interessados deverão cadastrar o CV do dia 24/10/2013 até o dia 28/10/2013 no seguinte 
endereço eletrônico: http://sistemas.aids.gov.br/curriculo/login.asp ou 
http://www.aids.gov.br/pagina/trabalhe-conosco.  
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. 
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