
 
 

  
TERMO DE REFERÊNCIA 01/2012 

Objeto: Desenvolver ações com vistas a ampliação da resposta nacional junto aos programas 
sociais e no local de trabalho, bem como promoção da integração intra e interinstitucionais para o 
desenvolvimento de ações de prevenção das DST/Aids e HV, junto as populações mais vulneráveis a 
epidemia. 

 

 

1 – Atividades 

i) Análise de projetos financiados por edital de eventos, executados pelas organizações da sociedade 
civil;  

ii) Levantamento e análise das ações de promoção da Saúde e prevenção das DST/AIDS e Hepatites 
Virais, junto aos movimentos sociais que pautam saúde da População Negra;  

iii) Levantamento e análise de pareceres técnicos de projetos financiados por editais. 

2 – Prazo para Execução do Contrato 

12 meses 

3 – Valor do Contrato 

R$ 82.350,00 (oitenta e dois mil trezentos e cinquenta reais).  

4 – Produtos 

1 - Documento técnico contendo análise da participação do Departamento de DST/Aids e HV, nas reuniões 
do Comitê da População Negra no ano de 2011, com ênfase nas temáticas de HIV, Aids e Hepatites Virais. 
2 - Documento técnico contendo análise e avaliação das ações de Promoção de Saúde em Feiras de 
caminhoneiros (Guarulhos e Rondonópolis) previstas no Plano de trabalho entre o SEST SENAT e o 
Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST/Aids e Hepatites Virais no 2º semestre de 
2011.   
3 - Documento técnico contendo avaliação das ações previstas no Plano de trabalho de Ações Afirmativas 
junto a População Negra construído pelo Departamento de de Vigilância, Prevenção e Controle das 
DST/Aids e Hepatites Virais e a Rede Lai Lai Apejo e executadas no 2º Semestre de 2011. 
4 - Documento técnico contendo avaliação do conteúdo do vídeo sobre promoção de saúde e prevenção 
das DST, HIV/Aids abordados em material audiovisual para Rede de Religião Afro no ano de 2012.  
5 - Documento técnico contendo análise e avaliação das deliberações do Seminário sobre Aids e Racismo 
realizados pelas instituições que pautam Saúde da População Negra. 
6 - Documento técnico contendo análise crítica da participação do Departamento de Vigilância, Prevenção e 
Controle das DST/Aids e Hepatites Virais, nas reuniões do Comitê Nacional de Educação Popular em Saúde 
- CNEPS - no ano de 2011, com ênfase nas temáticas de HIV, Aids e hepatites virais. 
7 - Documento técnico contendo análise e avaliação das ações previstas no Plano de trabalho de Ações 
Afirmativas junto a População Negra construído pelo Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das 
DST/Aids e Hepatites Virais e a Rede Lai Lai Apejo e executadas no 1º Semestre de 2012. 

5 – Qualificação 

- Nível superior completo em qualquer área de formação. 
- Experiência mínima de 06 (seis) anos em projetos de cooperação local e/ou internacional, advocacy, 
ativismo e fortalecimento de redes da sociedade civil. 
- Requerido conhecimento em controle social com participação ou representação em espaços de controle 
social. 
- Requerida experiência em projetos voltados às DST/HIV/aids e/ou Hepatites Virais.     

6 – Local do Trabalho 

Os serviços serão desenvolvidos necessariamente em Brasília/DF. 

7 – Prazo para envio de currículos 

CVs devem ser cadastrados de 14/02/2012 a 16/02/2012 por meio dos sítios 
http://sistemas.aids.gov.br/curriculo/login.asp ou http://www.aids.gov.br/pagina/trabalhe-conosco. 

Observações: 
Em atenção ao decreto 5.151, não serão admitidos servidores ativos da Administração Publica Federal, 
Estadual, do Distrito Federal ou Municipal, direta ou indireta, bem como empregados de suas subsidiárias 
e controladas, no âmbito dos acordos de cooperação técnica ou instrumentos congêneres. 

 
 
 
 
 
 



  
TERMO DE REFERÊNCIA 02/2012 

Objeto: Elaboração de projetos e manuais para a implementação de políticas para ampliação do 
diagnóstico e das estratégias de prevenção às DST, aids e hepatites virais no âmbito da atenção à 
saúde e à populações mais vulneráveis. 

 

 

1 – Atividades 

i) Reuniões junto ao corpo técnico do Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, 
Aids e Hepatites Virais; 

ii) Pesquisa bibliográfica acerca das Hepatites Virais, Sífilis e HIV; 
iii) Pesquisa documental do Fórum “Acesso à Testagem do HIV, hepatites virais e sífilis para 

segmentos mais vulneráveis”; 
iv) Levantamento de dados da implantação de testes rápidos das hepatites B e C. 

 

2 – Prazo para Execução do Contrato 

12 meses 

3 – Valor do Contrato 

R$ 94.500,00 (noventa e quatro mil e quinhentos reais). 

4 – Produtos 

1 - Documento técnico contendo conteúdo para cartilha sobre prevenção das hepatites virais direcionada à 
profissionais da atenção básica. 
2 - Documento técnico contendo levantamento bibliográfico de estudos relativos aos fatores de risco 
relacionados à transmissão da hepatite C no período de 2009 e 2010. 
3 - Documento técnico contendo conteúdo para manual de prevenção das hepatites virais direcionados à 
profissionais da beleza. 
4 - Documento técnico contendo análise das recomendações do fórum “Acesso à Testagem do HIV, 
hepatites virais e sífilis para segmentos mais vulneráveis” discutido nos VIII Congresso Brasileiro de 
Prevenção das DST e Aids e no I Congresso Brasileiro de Prevenção das Hepatites Virais, realizado em 
2010, bem como proposta de  estratégias de trabalho para o Departamento de Vigilância, Prevenção e 
Controle das DST, Aids e Hepatites Virais/SVS/MS. 
5 - Documento técnico contendo instrumento de monitoramento da implantação de testes rápidos das 
hepatites B e C. 
6 - Documento técnico contendo plano de trabalho para o desenvolvimento de atividades de estruturação 
da rede de atenção para as hepatites B e C junto à saúde indígena. 
7 - Documento técnico contendo conteúdo para manual sobre teste rápido de sífilis dirigido à profissionais 
da atenção básica.  

5 – Qualificação 

Nível superior completo nas áreas de ciências humanas, sociais ou da saúde. 
Experiência mínima de 08 (oito) anos em gestão de programas e/ou projetos de saúde pública ou em 
formulação, planejamento e avaliação de políticas de prevenção. 
Experiência em programas e/ou projetos de prevenção voltados às DST/HIV/aids e/ou Hepatites Virais.     
6 – Local do Trabalho 

Os serviços serão desenvolvidos necessariamente em Brasília/DF. 

7 – Prazo para envio de currículos 

CVs devem ser cadastrados de 14/02/2012 a 16/02/2012 por meio dos sítios 
http://sistemas.aids.gov.br/curriculo/login.asp ou http://www.aids.gov.br/pagina/trabalhe-conosco 

Observações: 
Em atenção ao decreto 5.151, não serão admitidos servidores ativos da Administração Publica Federal, 
Estadual, do Distrito Federal ou Municipal, direta ou indireta, bem como empregados de suas subsidiárias 
e controladas, no âmbito dos acordos de cooperação técnica ou instrumentos congêneres. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



TERMO DE REFERÊNCIA 03/2012 
Objeto: Realizar estudo técnico de projetos voltados a Pessoas que Vivem com HIV/Aids visando a 
promoção e o fortalecimento da resposta brasileira nesta área, bem como desenvolvimento de 
ações relativas à política de prevenção das DST/Aids. 

 

1 – Atividades 

i. Levantamento e análise de documentos referenciais do perfil das Pessoas que vivem com HIV/Aids 
no Brasil.  

ii. Pesquisa e estudo de bibliografia acerca da legislação brasileira no que tange o direito a proteção 
para as pessoas que vivem com HIV/Aids. 

iii. Levantamento e análise do perfil das Casas de Apoio que desenvolvem trabalhos voltados a 
pessoas que vivem com HIV/Aids. 

iv. Levantamento e análise dos resultados do projeto de Difusão de Intervenções Comportamentais 
Efetivas. 

v. Levantamento e análise dos resultados do projeto Quero Saber. 
vi. Levantamento e análise da realização de testagem rápida do HIV em eventos nacionais. 
vii. Levantamento e análise do financiamento realizado para promoção do diagnóstico das Hepatites 

Virais. 

2 – Prazo para Execução do Contrato 

12 meses 

3 – Valor do Contrato 

R$ 135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais). 

4 – Produtos 

1 - Documento técnico contendo relatório sobre Perfil sócio-econômico das Pessoas que Vivem com 
HIV/Aids no Brasil.  
2 - Documento técnico contendo relatório sobre o sistema brasileiro de proteção social para Pessoas que 
Vivem com HIV/Aids.  
3 - Documento técnico contendo diagnóstico das Casas de Apoio para Pessoas que Vivem com HIV/Aids: 
situação atual e perfil institucional. 
4 - Documento técnico contendo desenho dos instrumentos e metodologia para aplicação na pesquisa 
Censo Escolar 2012. 
5 - Documento técnico contendo elaboração de resumo executivo da avaliação do projeto de Difusão de 
Intervenções Comportamentais Efetivas (DEBI-Brasil). 
6. Documento técnico contendo elaboração de resumo executivo do processo avaliativo do projeto Quero 
Fazer. 
7. Documento técnico contendo produção da testagem rápida do HIV em eventos de mobilização nacional. 
8. Documento técnico contendo balanço programático do financiamento do diagnóstico das hepatites virais. 

5 – Qualificação 

- Nível superior completo nas áreas de ciências humanas, sociais ou da saúde. 
- Experiência mínima de 15 (quinze) anos em gestão de programas e/ou projetos de saúde pública ou em 
formulação, planejamento e avaliação de políticas de prevenção às DST/HIV/aids. 
- Experiência em programas e/ou projetos de prevenção voltados às DST/HIV/aids e/ou Hepatites Virais. 
- Experiência de gestão na área de direitos humanos, risco e vulnerabilidade. 

6 – Local do Trabalho 

Os serviços serão desenvolvidos necessariamente em Brasília/DF. 

7 – Prazo para envio de currículos 

CVs devem ser cadastrados de 14/02/2012 a 16/02/2012 por meio dos sítios 
http://sistemas.aids.gov.br/curriculo/login.asp ou http://www.aids.gov.br/pagina/trabalhe-conosco 

Observações: 
Em atenção ao decreto 5.151, não serão admitidos servidores ativos da Administração Publica Federal, 
Estadual, do Distrito Federal ou Municipal, direta ou indireta, bem como empregados de suas subsidiárias 
e controladas, no âmbito dos acordos de cooperação técnica ou instrumentos congêneres. 

 


