
 

  
TERMO DE REFERÊNCIA 77/2012 

Objeto: Tradução de documentos técnicos, publicações e notícias do Departamento de Vigilância, 
Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais, do português para o espanhol. 

 

 

1 – Atividades 

Realização de pesquisa técnica e bibliográfica; 
Realização de pesquisa lexicográfica, em dicionários vernáculos e especializados; 
Aplicação de técnica linguística, vocabulário e normalização própria a documentos técnicos, publicações e 
notícias. 

2 – Prazo para Execução do Contrato 

26/04/2012 a 31/12/2012 

3 – Valor do Contrato 

R$ 36.000,00 (Trinta e seis mil reais) 

4 – Produtos 

1 - Documento técnico contendo tradução da apresentação: “Cooperação Técnica Internacional: 
Universidade Federal de Minas Gerais - Faculdade de Medicina da Bolívia”, para capacitação de recursos 
humanos em HIV/aids, do português para o espanhol. 
2 - Documento técnico contendo tradução da “Revista AZT nº 03”, coletânea de textos do Projeto Vidas em 
Crônica, 2012, do português para o espanhol. 
3 - Documento técnico contendo tradução da “Revista Posithiva – Experiências do Departamento de 
Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais, 2012”, do português para o espanhol. 
4 - Documento técnico contendo tradução do “Boletim Epidemiológico Hepatites Virais 2011”, do português 
para o espanhol. 
5 - Documento técnico contendo tradução do “Boletim Epidemiológico Aids/DST 2011”, do português para o 
espanhol. 
6 - Documento técnico contendo tradução das notícias para publicação no portal em espanhol do site do 
Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais, no período de agosto 
de 2012 a dezembro de 2012, do português para o espanhol. 

5 – Qualificação 

Código 77/2012 – Tradutor 
Nível superior completo em qualquer área de formação 
Experiência mínima de 10 (dez) anos em tradução de documentos do português para o espanhol. 
Proficiência no idioma espanhol. 
Experiência em tradução de temas 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 18/04/2012 a 22/04/2012 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 Pública 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 78/2012 

Objeto: Avaliação da qualidade de vacinas, com foco naquelas recomendadas para pessoas que 
vivem com HIV, adquiridos por meio de contratos com os laboratórios públicos e privados, 
disponibilizados pelo Ministério da Saúde, visando a garantia da qualidade destes produtos. 

 

 

1 – Atividades 

Pesquisa em base de dados; 
Sistematização dos dados; 
Análise técnica de laudos dos lotes das vacinas reprovadas pelo Instituto Nacional de Controle de Qualidade 
em Saúde em 2011/2012, com foco nas vacinas recomendadas para HIV positivos; 
Avaliação das informações técnicas básicas fornecidas pelos fornecedores de vacinas, com foco nas vacinas 
recomendadas para HIV positivos, ao Ministério da Saúde em 2011/2012; 
Elaboração de pareceres técnicos visando subsidiar a aquisição de vacinas, com foco nas recomendadas 
para HIV positivos, pelo Ministério da Saúde; 
Elaboração de pareceres técnicos visando à qualificação dos fornecedores de vacinas do Ministério da 
Saúde. 

2 – Prazo para Execução do Contrato 

26/04/2012 a 25/04/2013 

3 – Valor do Contrato 

R$ 69.000,00 (Sessenta e nove mil reais) 

4 – Produtos 

1- Documento técnico contendo avaliação de lotes de vacinas, com foco nas recomendadas para HIV 
positivos, reprovadas pelo Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde – INCQS entregues ao 
Ministério da Saúde no 1º semestre de 2011, com base nos laudos de análises emitidos pelo INCQS. 
2 - Documento técnico contendo avaliação de lotes de vacinas, com foco nas recomendadas para a HIV 
positivos, reprovadas pelo Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde – INCQS entregues ao 
Ministério da Saúde no 2º semestre de 2011, com base nos laudos de análises emitidos pelo INCQS. 
3 - Documento técnico contendo avaliação das vacinas nacionais, com foco nas recomendadas para HIV 
positivos, adquiridas pelo Ministério da Saúde em 2011 os quais contém timerosal, relacionando a 
composição com base nas bulas dos laboratórios produtores. 
4-Documento técnico discriminando informações técnicas básicas das vacinas, com foco nas recomendadas 
para HIV positivos, fornecidas ao Ministério da Saúde em 2011 (produtor, composição, tempo de abertura 
do frasco, registro na ANVISA). 
5-Documento técnico discriminando informações técnicas básicas das vacinas, com foco nas recomendadas 
para HIV positivos, fornecidas ao Ministério da Saúde em 2012 (produtor, composição, tempo de abertura 
do frasco, registro na ANVISA). 

5 – Qualificação 

Código 78/2012 – Farmacêutico 
Nível superior completo em farmácia. 
Experiência mínima de 4 (quatro) anos em desenvolvimento, produção ou análise de fármacos. 
Requerida experiência em logística de insumos e medicamentos. 

6 – Local do Trabalho 

Os serviços serão desenvolvidos necessariamente em Brasília/DF.  

7 – Prazo para envio de currículos 

CVs devem ser cadastrados de 18/04/2012 a 22/04/2012 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 Pública 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 79/2012 

Objeto: Desenvolvimento de estudo técnico para a elaboração de instrumento e implementação de 
processo de Monitoramento e Avaliação para o Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle 
das DST, Aids e Hepatites Virais. 

 

 

1 – Atividades 

Elaborar revisão sistemática sobre a metodologia de elaboração de modelos lógicos “Rota Reversa” que 
será utilizada para a avaliação e o monitoramento dos indicadores do Departamento de Vigilância, 
Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais.  
Participar do desenvolvimento do sistema de monitoramento e avaliação de desempenho dos indicadores 
de desembolso do Projeto AIDS-SUS. 

2 – Prazo para Execução do Contrato 

26/04/2012 a 31/12/2012 

3 – Valor do Contrato 

R$ 74.250,00 (Setenta e quatro mil e duzentos e cinquenta reais) 

4 – Produtos 

1 - Documento técnico contendo bases teóricas para avaliação de implementação utilizando abordagem de 
rota reversa. 
2 - Documento técnico contendo desenvolvimento de modelo lógico para os seguintes indicadores de 
desembolso do Projeto Aids-SUS: proporção de SES executando 70% dos recursos do incentivo repassados 
no ano; e proporção de SES executando 70% dos recursos do incentivo repassados no ano. 
3 - Documento técnico contendo desenvolvimento de modelo lógico para os seguintes indicadores de 
desembolso do Projeto Aids-SUS: cobertura de PVHA acessando preservativo masculino; cobertura de 
pessoas encarceradas acessando preservativos masculinos; e cobertura de HSH atendidos em serviços 
e/ou projetos que acessam preservativo masculino. 
4 - Documento técnico contendo desenvolvimento de modelo lógico para os seguintes indicadores de 
desembolso do Projeto Aids-SUS: proporção de SES alcançando pelo menos 70% das metas das 
Programações de Ações e Metas; e proporção de SES alcançando pelo menos 70% das metas das PAM. 
5 - Documento técnico contendo desenvolvimento de modelo lógico para os seguintes indicadores de 
desembolso do Projeto Aids-SUS: proporção de OSC com contratos baseados em resultados; proporção de 
HSH que usaram preservativo na última relação sexual; e proporção de mulheres profissionais do sexo que 
usaram preservativo na última relação sexual com cliente. 
6 - Documento técnico contendo Plano de Monitoramento e Avaliação do Departamento de Vigilância, 
Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais até 2015. 

5 – Qualificação 

Código 79/2012 – Consultor em monitoramento e avaliação 
Nível superior completo em qualquer área de formação.   
Experiência mínima de 4 (quatro) anos em desenvolvimento de processos de monitoramento e avaliação 
de programas e/ou projetos. 
Experiência em monitoramento e avaliação de programas e/ou projetos voltados as 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 18/04/2012 a 22/04/2012 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 Pública 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 80/2012 

Objeto: Análise técnica de dados oriundos dos sistemas de informação Sistema de Informação de 
Agravos de Notificação (Sinan), Sistema de Controle de Exames Laboratoriais (Siscel), Sistema de 
Controle Logístico de Medicamentos (Siclom), Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM), 
Sistema de Acompanhamento do Programa de Humanização no Pré-Natal e Nascimento (SIS-
Prenatal), bem como análise dos dados provenientes de pesquisas realizadas pelo Departamento de 
Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais. 

 

 

1 – Atividades 

Levantamento e análise de dados do sistema Monitoraids. 
Monitoramento e avaliação dos projetos do Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, 
Aids e Hepatites Virais, bem como de indicadores prioritários. 

2 – Prazo para Execução do Contrato 

04/06/2012 a 31/05/2013 

3 – Valor do Contrato 

R$ 74.250,00 (Setenta e quatro mil e duzentos e cinquenta reais) 

4 – Produtos 

1 - Documento técnico contendo fichas de descrição dos indicadores vinculados a desembolso do Projeto 
AIDS-SUS 2011-2014 com informações sobre as fontes, métodos de cálculo e limitações dos indicadores.  
2 - Documento técnico contendo fichas de descrição dos indicadores de acompanhamento do Projeto AIDS-
SUS 2011-2014 com informações sobre as fontes, métodos de cálculo e limitações dos indicadores. 
3 - Documento técnico contendo análise técnica da tendência de progresso dos indicadores pactuados no 
Projeto AIDS-SUS 2011-2014. 
4 - Documento técnico contendo o alinhamento das atividades do Departamento de Vigilância, Prevenção e 
Controle das DST, Aids e Hepatites Virais com os indicadores pactuados no Projeto AIDS-SUS 2011-2014 
como proposta de monitoramento.  
5 - Documento técnico contendo proposta de inclusão das fichas de descrição dos indicadores 
epidemiológicos das hepatites virais A, B, C e D no Sistema Monitoramento de indicadores do 
Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais (Monitoraids). 
6 - Documento técnico contendo análise exploratória das informações referentes à pesquisa de 2012 de 
comportamento atitudes e práticas na população brasileira de 15 a 64 anos sobre conhecimento das formas 
de transmissão do HIV e comportamento sexual segundo escolaridade. 
7 - Documento técnico contendo análise exploratória das informações referentes à pesquisa de 2012 de 
comportamento atitudes e práticas na população brasileira de 15 a 64 anos sobre uso de drogas. 
8 - Documento técnico contendo análise exploratória das informações referentes à pesquisa de 2012 de 
comportamento atitudes e práticas na população brasileira de 15 a 64 anos sobre estigma e discriminação. 

5 – Qualificação 

Código 80/2012 – Consultor em epidemiologia. 
Nível superior completo em qualquer área de formação.  
Experiência de 4 (quatro) anos em vigilância epidemiológica, manuseio de base de dados, análise 
epidemiológica ou  sistemas de informação na área de saúde. 
Experiência em análise epidemiológica de dados relacionados 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 18/04/2012 a 22/04/2012 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 Pública 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 81/2012 

Objeto: Elaborar proposta de metodologia e análise técnica dos resultados obtidos nas oficinas 
sobre comunicação em HIV/Aids a serem realizadas em Botsuana e Quênia em 2012. 

 

 

1 – Atividades 

Levantamento e análise técnica das demandas de comunicação em HIV/AIDS de Botsuana e Quênia. 
Análise de ferramentas e estratégias de comunicação em HIV/AIDS aplicáveis a Botsuana e Quênia. 

2 – Prazo para Execução do Contrato 

25/04/2012 a 12/09/2012 

3 – Valor do Contrato 

R$ 15.000,00 (Quinze mil reais) 

4 – Produtos 

1 - Documento técnico contendo proposta de metodologia para oficina sobre comunicação em HIV/Aids, a 
ser realizada em Botsuana em 2012. 
2 - Documento técnico contendo relatório analítico dos resultados obtidos da oficina sobre comunicação em 
HIV/Aids, a ser realizada em Botsuana em 2012. 
3 - Documento técnico contendo proposta de metodologia para oficina sobre comunicação em HIV/Aids, a 
ser realizada no Quênia em 2012. 
4 - Documento técnico contendo relatório analítico dos resultados obtidos da oficina sobre comunicação em 
HIV/Aids, a ser realizada no Quênia em 2012. 

5 – Qualificação 

Código 81/2012 – Consultor em Comunicação Social 
Nível superior completo em qualquer área de formação. 
Experiência mínima de 2 (dois) anos em jornalismo, publicidade, cinema, fotografia ou rádio e TV. 
Experiência em análise de materiais de informação, comunicação e educação. 
Experiência no trabalho com organizações governamentais (OG) ou organizações não-governamentais 
(ONG). 

6 – Local do Trabalho 

Os serviços serão desenvolvidos necessariamente em Brasília/DF.  

7 – Prazo para envio de currículos 

CVs devem ser cadastrados de 18/04/2012 a 22/04/2012 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 Pública 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 82/2012 

Objeto: Desenvolvimento de ferramentas para manutenção e aprimoramento do Portal sobre 
Aids/DST/HV e hotsites do Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e 
Hepatites Virais. 

 

 

1 – Atividades 

Analisar as necessidades de aprimoramento de funcionalidade, estrutura, conteúdo e design;  
Desenvolver ferramentas de modernização para o portal sobre Aids/DST/HV. 

2 – Prazo para Execução do Contrato 

15/05/2012 a 14/05/2013 

3 – Valor do Contrato 

R$ 39.150,00 (Trinta e nove mil, cento e cinquenta reais) 

4 – Produtos 

1 - Documento técnico contendo alterações de estrutura e funcionalidade para o hotsite do IX Congresso 
Brasileiro de Prevenção das DST e Aids. 
2 - Documento técnico contendo análise das alterações e inclusões de conteúdo publicado no hotsite do IX 
Congresso Brasileiro de Prevenção das DST e Aids. 
3 - Documento técnico contendo alterações de design para o hotsite do IX Congresso Brasileiro de 
Prevenção das DST e Aids. 
4 - Documento técnico contendo análise das alterações e inclusões de conteúdo realizadas na seção de 
Serviços de Saúde do Portal sobre Aids/DST/HV. 
5 - Documento técnico contendo alterações de estrutura e funcionalidade para a seção Serviços de Saúde 
do Portal sobre Aids/DST/HV. 
6 - Documento técnico contendo proposta de design para o hotsite Conexão Virtual. 
7 - Documento técnico contendo alterações de estrutura e funcionalidade para o hotsite Conexão Virtual. 
8 - Documento técnico contendo alterações de design, estrutura e funcionalidade para a seção Leis e 
Normas do Portal sobre Aids/DST/HV. 

5 – Qualificação 

Código 82/2012 – Programador Web 
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. Requerido conhecimento em 
HTML, dream weaver, fire works, flash, photo shop, corel draw, illustrator, java (JSPs), visual interdev 6, 
visual basic 6, Vbscript, Jscript, plataforma Windows NT/2000, IIS 4/IIS5. 

6 – Local do Trabalho 

Os serviços serão desenvolvidos necessariamente em Brasília/DF.  

7 – Prazo para envio de currículos 

CVs devem ser cadastrados de 18/04/2012 a 22/04/2012 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 Pública 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. 

 


