
 

  

TERMO DE REFERÊNCIA 8/2018 

Objeto: Contribuir para a geração de conhecimento e de evidências científicas para o fortalecimento 

das ações de controle e prevenção das infecções sexualmente transmissíveis, HIV/Aids e Hepatites 

Virais, com vistas a subsidiar a formulação e a implementação de políticas públicas de saúde e a 

elaboração de linhas de pesquisas para futuros editais de Pesquisa e de Desenvolvimento Tecnológico, 

com a finalidade de validar o processo de racionalidade de tomada de decisão governamental, 

integrando a pesquisa e a ações públicas para a melhoria da saúde. 

 

 

1 – Atividades 

As atividades consistem no levantamento das publicações científicas nacionais nas bases de dados Scientific 
Library Online – Scielo, Biblioteca Virtual em Saúde - BVS e Mendeley; definir os descritores e critérios de 
inclusão e exclusão da literatura, segundo parâmetros do Conselho nacional de Pesquisa – CNPq; realizar 
apreciação sistemática crítica da literatura recuperada e sistematizar os resultados recuperados. 

2 – Prazo para Execução do Contrato 

20/08/2018 a 18/08/2019 

3 – Valor do Contrato 

R$ 111.375,00 (cento e onze mil trezentos e setenta e cinco reais). 

4 – Produtos 

1. Produto 1: Documento contendo revisão exploratória de literatura sobre: Gestão de Risco sobre a infecção 
pelo HIV, objetivando subsidiar o Projeto de Cooperação PNUD BRA/15/004, na elaboração de linhas de 
pesquisa referentes a esta temática. 
Objetivo/aplicabilidade do produto 1: O resultado advindo do produto poderá ser utilizado para subsidiar a 
elaboração de linhas de pesquisa referentes a esta temática para fomento à produção de pesquisas e 
produção de conhecimento na área.  
 

2. Produto 2: Documento contendo revisão exploratória de literatura sobre os fatores associados que 
interferem na adesão à Terapia Antirretroviral (TARV), com vistas a assistir o Projeto de Cooperação PNUD 
BRA/15/004 na utilização de informações científicas para subsidiar estratégias de adesão das Pessoas 
vivendo com HIV. 
Objetivo/aplicabilidade do produto 2: O resultado advindo do produto poderá ser utilizado como evidência 
científica para subsidiar estratégias de adesão das Pessoas vivendo com HIV. 
 

3. Produto 3: Documento contendo revisão exploratória de literatura sobre os determinantes sociais que 
interferem na coinfecção HIV/Tuberculose, objetivando agregar ao Projeto de Cooperação PNUD 
BRA/15/004, os resultados de evidências científicas à racionalidade do processo de decisão governamental 
para o enfrentamento destes agravos.  
Objetivo/aplicabilidade do produto 3: O resultado advindo do produto poderá ser utilizado para agregar ao 
Projeto de Cooperação PNUD BRA/15/004 os resultados de evidências científicas à racionalidade do 
processo de decisão governamental para o enfrentamento destes agravos.  

 
4. Produto 4: Documento contendo revisão exploratória da literatura sobre estigma e discriminação 

relacionados ao HIV/Aids, com vistas a assistir o Projeto de Cooperação PNUD BRA/15/004 na utilização 
de informações científicas para subsidiar estratégias de enfrentamento das barreiras socioculturais 
referentes ao HIV/Aids. 
Objetivo/aplicabilidade do produto 4: O resultado advindo do produto poderá ser utilizado para assistir o 
Projeto de Cooperação PNUD BRA/15/004 na utilização de informações científicas para subsidiar 
estratégias de enfrentamento das barreiras socioculturais referentes ao HIV/Aids. 

 
5. Produto 5: Documento contendo revisão exploratória da literatura sobre comportamentos e práticas 

referentes ao barebacking entre homens que fazem sexo com homens, com vistas a subsidiar o Projeto de 
Cooperação PNUD BRA/15/004 na elaboração de linhas de pesquisa referentes a esta temática. 
Objetivo/aplicabilidade do produto 5: O resultado advindo do produto poderá ser utilizado na elaboração 
de linhas de pesquisa referentes a esta temática para fomento de Pesquisa e de Desenvolvimento 
Tecnológico na área. 
 

6. Produto 6: Documento contendo revisão exploratória da literatura sobre a vulnerabilidade à infecção pelo 
HIV entre casais sorodiscordantes, objetivando agregar ao Projeto de Cooperação PNUD BRA/15/004 os 
resultados de evidências científicas à racionalidade do processo de decisão governamental. 
Objetivo/aplicabilidade do produto 6: O resultado advindo do produto poderá ser utilizado para agregar ao 
Projeto de Cooperação PNUD BRA/15/004 os resultados de evidências científicas à racionalidade do 
processo de decisão governamental. 

5 – Qualificação 

Nível superior completo em ciências humanas.  

Pós-graduação em ciências humanas ou da saúde. 
Experiência mínima de oito anos em políticas voltadas à pesquisa e desenvolvimento tecnológico das IST, 
HIV/Aids e Hepatites Virais.  
Experiência no campo de política científica e tecnológica.  
Experiência na elaboração de revisões exploratórias de literatura voltadas às IST, HIV/Aids e Hepatites Virais. 

6 – Local do Trabalho 



Os serviços serão desenvolvidos necessariamente em Brasília/DF. 

7 – Publicidade 

A publicação de 01 perfil para contratação de profissional na área de ciências humanas está disponível nas 

páginas PNUD, www.pnud.org.br (Oportunidades) e http://www.aids.gov.br/pt-br/o-departamento/trabalhe-

conosco. 

8 – Prazo para envio de currículos 

CVs devem ser cadastrados de 24/08/2018 a 28/08/2018 por meio do sítio 
http://curriculo.aids.gov.br/login.asp 

Observações: 

1 - 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 de empregados de suas subsidiárias ou controladas, no âmbito dos projetos de 

Cooperação Técnica Internacional. 

2 – O processo de seleção poderá ser cancelado a qualquer momento por decisão do MS ou do PNUD. 
3 – Caso a entrevista seja presencial os custos de deslocamento serão de inteira responsabilidade do 

candidato e não haverá qualquer tipo de ressarcimento. 

 


