Contrata
Consultor na
modalidade
PROJETO 914/BRZ/1138 EDITAL Nº 03/2013
1. Perfil: Código 011/2013 – Analista de sistemas
2. Nª de vagas:01
3. Qualificação educacional: Nível superior completo em qualquer área de formação.
4. Experiência profissional: Experiência mínima de 07 (sete) anos em desenvolvimento ou
manutenção de sistemas de informação.
Requerida experiência em sistemas corporativos.
Experiência em implementação de sistema e serviços e SQL .
5. Atividades: Levantamento de informações com o objetivo de especificar as manutenções
evolutivas do Sistema de Informação;
- Representação e ajustes do domínio do problema através da utilização de diagramas Use Case;
- Especificação e representação do modelo lógico de banco de dados;
- Ajuste do modelo físico de banco de dados;
- Implementação e Testes: Definição de programas;
- Elaboração da documentação.
6. Produtos/Resultados esperados:
Documento técnico contendo atualização do código fonte e migração para sqlserver do módulo de
Relatórios Gerenciais do Sistema de Controle Logístico de Medicamentos (SICLOM).
Documento técnico contendo atualização do código fonte e migração para sqlserver do módulo de
Redes Regionais e Municipais do Sistema de Controle Logístico de Medicamentos (SICLOM).
Documento técnico contendo atualização do código fonte e migração para sqlserver do módulo de
Mapa de Insumos de Coordenação do Sistema de Controle Logístico de Medicamentos (SICLOM).
Documento técnico contendo atualização do código fonte e migração para sqlserver do módulo de
Acompanhamento Mapa/Boletim do Sistema de Controle Logístico de Medicamentos (SICLOM ).
Documento técnico contendo atualização do código fonte e migração para sqlserver do módulo de
Rede de Insumos do Sistema de Controle Logístico de Medicamentos (SICLOM).
Documento técnico contendo atualização do código fonte e migração para sqlserver do módulo do
Plano de Necessidades do Sistema de Controle Logístico de Medicamentos (SICLOM).
Documento técnico contendo atualização do código fonte e migração para sqlserver do módulo de
Mapa de tuberculose do Sistema de Controle Logístico de Medicamentos (SICLOM).
7. Local de Trabalho: Brasília/DF
8. Duração do contrato: Até 12 meses.
1. Perfil: Código 012/2013 – Consultor em eventos
2. Nª de vagas:01
3. Qualificação educacional: Nível superior completo em qualquer área de formação e
Pós-graduação em Organização e Gestão de Eventos.
Requerido conhecimento em inglês e/ou espanhol.
4. Experiência profissional: Experiência mínima de 06 (seis) anos em planejamento, organização e
execução de eventos.
Conhecimento em monitoramento e avaliação de eventos e ações voltadas a saúde pública.
5. Atividades: Pesquisa de locais relacionados, compilação de informações e confecção de relatório;
Reunião com a Diretoria do Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e
Hepatites virais, para levantamento de dados e documentação;
Pesquisa orçamentária junto a área financeira e levantamentos dos estandes montados pelo
Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites virais;
Pesquisa junto a entidades da área da saúde e áreas correlatas e Internet;
Pesquisa bibliográfica.
6. Produtos/Resultados esperados: Documento contendo estudo técnico do nível de satisfação dos
participantes da 114ª reunião da Comissão Nacional de Aids – CNAIDS.
Documento contendo estudo técnico da satisfação dos participantes da Oficina de comunicação em
saúde para gestores e profissionais de comunicação, com vistas a subsidiar a realização de novos
eventos.

Documento contendo estudo técnico sobre a satisfação dos participantes da Oficina de Manejo
clínico, terapia antirretroviral em gestantes e profilaxia da transmissão vertical do HIV – Região
Norte e Centro-oeste, com vistas a subsidiar a realização de novas oficinas.
Documento técnico contendo avaliação da logística, infraestrutura, equipamentos, recursos
humanos e alimentação da I Reunião técnica assessora para terapia antirretroviral em adultos.
Documento técnico contendo avaliação da logística, infraestrutura e equipamentos, recursos
humanos, alimentação Oficina de comunicação em saúde para gestores e profissionais de
comunicação.
Documento técnico contendo avaliação da logística, infraestrutura e equipamentos, recursos
humanos, alimentação Oficina de Manejo clínico, terapia antirretroviral em gestantes e profilaxia
da transmissão vertical do HIV – Região Norte e Centro-oeste.
Documento contendo estudo técnico sobre o nível de satisfação dos participantes das reuniões da
Comissão de Articulação com os Movimentos Sociais – CAMS, realizadas em 2013, quanto a
organização da reunião.
Documento técnico contendo planejamento da Jornada de trabalho da Rede Nacional de
Laboratórios CD4 em 2014.
7. Local de Trabalho: Brasília/DF
8. Duração do contrato: Até 12 meses.
1. Perfil: Código 013/2013 – 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 mínima de 05 (cinco) em gestão de convênios e contratos
públicos e/ou privados.
Conhecimento de regras do Banco Mundial e de organismos internacionais.
Conhecimento de processos licitatórios.
5. Atividades:
•
Levantamento e análise dos processos licitatórios para aquisições de bens e serviços
conduzidos pelo Projeto;
•
Pesquisa no Manual de Convergência de Normas Licitatórias.
6. Produtos/Resultados esperados: Documento técnico contendo estudo do quantitativo de processos,
valores contratados, processos cancelados, concluídos e em andamento dos processos licitatórios
conduzidos pelo Projeto nos meses de novembro e dezembro de 2012, com vistas a subsidiar o
planejamento orçamentário do Departamento de Vigilância, Prevenção e controle das DST, Aids e
Hepatites Virais.
Documento técnico contendo avaliação das contratações de pessoa jurídica realizadas para as ações
da Campanha do Dia da Visibilidade das Travestis 2012, com o objetivo de determinar em que
medida os desígnios previstos foram obtidos.
Documento técnico contendo avaliação das metodologias empregadas na ampliação, facilitação,
divulgação e efetivações das técnicas licitatórias conduzidas pelo Departamento de Vigilância,
Prevenção e Controle das DST, AIDS e Hepatites Virais, com proposta de melhoria do processo.
Documento técnico contendo avaliação da armazenagem, processamento, distribuição e
compartilhamento dos dados alusivos ao Sistema de Informações Gerenciais do Projeto AIDS III –
SIAIDS, subsidiados pelo Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, AIDS e
Hepatites Virais, com vistas à modernização do processamento desses dados.
Documento técnico contendo estudo técnico das especificações metodológicas para compor a
conexão entre a contratação e o planejamento existente, expondo o alinhamento da contratação à
estratégia do negócio de serviço de telefonia móvel especializada para o Departamento de
Vigilância, Prevenção e Controle das DST, AIDS e Hepatites Virais.
Documento técnico contendo avaliação do processo licitatório número 001/2012 - Contrato de
acesso à internet banda larga, com vigência até 24/06/2014, objetivando analisar de forma precisa,
completa e ordenada, os serviços e os procedimentos de execução a serem adotados na contratação.
Documento técnico contendo avaliação das contratações de pessoa jurídica realizadas para as ações
do Dia Mundial de Luta contra a AIDS de 2013, com o objetivo de determinar em que medida os
desígnios previstos foram obtidos.
Documento técnico contendo estudo do quantitativo de processos, valores contratados, processos
cancelados, concluídos e em andamento dos processos licitatórios conduzidos pelo Projeto nos
meses de fevereiro e março de 2013, com vistas a subsidiar o planejamento orçamentário do
Departamento de Vigilância, Prevenção e controle das DST, Aids e Hepatites Virais.
7. Local de Trabalho: Brasília/DF
8. Duração do contrato: Até 12 meses.

1. Perfil: Código 014/2013 – Consultor em estatística.
2. Nª de vagas:01
3. Qualificação educacional: Nível superior completo em estatística.
Pós-graduação em ciências estatísticas.
4. Experiência profissional: Experiência mínima de 04 (quatro) anos em estatística descritiva
aplicada à área de saúde, análise estatística de dados ou de estoque e distribuição.
Requerido conhecimento em sistemas de informação da área de saúde pública.
Experiência em análise estatística de dados em DST/HIV/aids e/ou Hepatites Virais.
5. Atividades:
- Elaboração da análise referente aos resultados da cobertura de teste de HIV no pré-natal e
prevalência do HIV no parto do estudo Sentinela Parturiente de 2010/11.
- Análise dos indicadores do Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e
Hepatites Virais que comporão a Agenda Estratégica de 2013 da SVS e inseridos no E-Car.
- Análise de modelos lógicos dos indicadores do Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle
das DST, Aids e Hepatites Virais sobre HIV incluídos na Agenda Estratégica de 2013 da SVS.
- Análise de modelos lógicos dos indicadores do Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais
sobre sífilis do Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais
incluídos na Agenda Estratégica de 2013 da SVS.
- Análise de modelos lógicos dos indicadores do Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle
das DST, Aids e Hepatites Virais sobre hepatites virais incluídos na Agenda Estratégica de 2013 da
SVS.
- Elaboração de análise das informações sobre conhecimento das formas de transmissão do HIV e
comportamento sexual por sexo da pesquisa de conhecimentos atitudes e práticas na população
brasileira de 15 a 64 anos de 2013.
- Elaboração de análise das informações sobre conhecimento das formas de transmissão do HIV e
comportamento sexual por faixa etária da pesquisa de conhecimentos atitudes e práticas na
população brasileira de 15 a 64 anos de 2013.
6. Produtos/Resultados esperados:
Documento contendo estudo técnico dos indicadores do Departamento de Vigilância, Prevenção e
Controle das DST, Aids e Hepatites Virais para compor a Agenda Estratégica de 2013 da SVS e
inseridos no E-Car.
Documento contendo estudo técnico referente aos resultados da cobertura de teste de HIV no prénatal e prevalência do HIV no parto do estudo Sentinela Parturiente de 2010/11.
Documento técnico contendo avaliação dos indicadores de HIV do Departamento de Vigilância,
Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais relativa a construção de modelos lógicos
desses indicadores que compõem a Agenda Estratégica de 2013 da SVS.
Documento técnico contendo avaliação dos indicadores de sífilis do Departamento de Vigilância,
Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais relativa a construção de modelos lógicos
desses indicadores que compõem a Agenda Estratégica de 2013 da SVS.
Documento técnico contendo avaliação dos indicadores de hepatites virais do Departamento de
Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais relativa a construção de modelos
lógicos desses indicadores que compõem a Agenda Estratégica de 2013 da SVS.
Documento contendo estudo técnico exploratório das informações referentes à pesquisa de
conhecimentos atitudes e práticas na população brasileira de 15 a 64 anos de 2013 sobre
conhecimento das formas de transmissão do HIV e comportamento sexual, segundo sexo.
Documento contendo estudo técnico exploratório das informações referentes à pesquisa de
conhecimentos atitudes e práticas na população brasileira de 15 a 64 anos de 2013 sobre
conhecimento das formas de transmissão do HIV e comportamento sexual, segundo faixa etária.
7. Local de Trabalho: Brasília/DF
8. Duração do contrato: Até 12 meses.
1. Perfil: Código 015/2013 – Consultor em educação a distância.
2. Nª de vagas:01
3. Qualificação educacional: Nível superior completo em qualquer área de formação e
Pós-graduação em educação a distância.
4. Experiência profissional: Experiência mínima de 08 (oito) anos em educação a distância.
Conhecimento em elaboração, execução e acompanhamento de projetos de educação a distância;
conhecimento de tecnologias da informação e comunicação para atividades educativas mediadas
por tecnologia; noções de transposição de conteúdos de cursos presenciais para cursos a distância.
Experiência em DST/HIV/aids e/ou Hepatites Virais.
5. Atividades: • Fazer levantamento de necessidades junto as áreas técnicas do Departamento para

elaboração dos projetos pedagógicos dos cursos que serão produzidos no ano de 2013;
•
Levantamento e análise dos documentos e ações norteadoras sobre as estratégias de
educação e promoção da saúde;
•
Fazer levantamento de ferramentas ou recursos tecnológicos que poderão contribuir para
os processos educativos e de gestão do Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST,
Aids e Hepatites Virais;
•
Mapeamento das atividades já desenvolvidas pelo Departamento de DST/Aids/HV na área
de EaD, detalhando cada uma delas.
•
Efetuar pesquisa na internet sobre propostas ou ofertas de cursos a distancia sobre DST e
aids.
•
Analisar manuais dos cursos TEELAB objetivando identificar competências pretendidas.
6. Produtos/Resultados esperados: Documento contendo estudo técnico para proposta de Guia
orientador para a realização das capacitações para executores e multiplicadores em Teste Rápido
para HIV e Sífilis e Aconselhamento em DST/Aids na Atenção Básica para gestantes.
Documento contendo estudo técnico para proposta de Manual de recomendações para redação de
cursos na modalidade a distância.
Documento técnico contendo Projeto Pedagógico para o curso de Manejo Clínico do HIV/Aids na
modalidade a distância.
Documento técnico contendo desenho instrucional do curso Saúde e Prevenção nas Escolas na
modalidade a distância.
Documento técnico contendo Projeto Pedagógico para o curso de Aconselhamento em DST/Aids na
modalidade a distância.
Documento técnico contendo Projeto Pedagógico para o curso de Abordagem Sindrômica das DST
na modalidade a distância.
Documento técnico contendo matriz pedagógica com definição de competências para os cursos
TELELAB: biossegurança e coleta de sangue.
Documento técnico contendo matriz pedagógica com definição de competências para os cursos
TELELAB: sífilis e HIV.
7. Local de Trabalho: Brasília/DF
8. Duração do contrato: Até 12 meses.
1. Perfil: Código 016/2013 – Consultor em educação.
2. Nª de vagas:01
3. Qualificação educacional: Nível superior completo em ciências humanas, sociais ou da saúde.
4. Experiência profissional: Experiência mínima de 05 (cinco) anos em educação na saúde e
desenvolvimento de tecnologias educacionais aplicadas à saúde pública.
Conhecimento de metodologias pedagógicas ativas. Experiência em DST/HIV/aids e/ou Hepatites
Virais.
5. Atividades:
- Análise do áudio e relatoria da 112ª reunião da Comissão Nacional de DST, Aids e Hepatites
Virais;
- Realizar mapeamento a análise das principais demandas com relação a temas prioritários junto
ao corpo técnico do Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites
Virais;
- Análise dos materiais utilizados pela ouvidoria do SUS nos processos de atendimento ao público
com relação ao HIV e Aids;
- Pesquisa bibliográfica e análise de designer instrucional da Plataforma Arouca;
- Análise dos materiais, estudo bibliográfico, análise de cenário e campanhas educativas;
- Pesquisa bibliográfica, revisão de literatura sobre HIV/Aids, bem como documentos técnicos do
Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais;
- Pesquisa bibliográfica, revisão de literatura sobre sífilis bem como documentos técnicos do
Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais.
6. Produtos/Resultados esperados:
Documento técnico contendo avaliação técnica da 112ª da Reunião da Comissão Nacional de
DST/Aids e Hepatites Virais do Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e
Hepatites Virais.
Documento técnico contendo avaliação do conteúdo utilizado na gravação das vídeo-aulas de Sífilis
para a formação de profissionais de saúde e técnicos do Departamento de Vigilância, Prevenção e
Controle das DST, Aids e Hepatites Virais, objetivando a atualização do conteúdo.
Documento técnico contendo avaliação do manual da ouvidoria do SUS utilizado nos processos de
atendimento ao público com relação ao HIV e Aids, com vistas a atualização do material.

Documento técnico contendo planejamento instrucional para uso da plataforma Arouca, banco de
dados de profissionais formados em estratégias de prevenção, assistência e tratamento das
DST/HIV/AIDS e Hepatites Virais.
Documento técnico contendo planejamento metodológico para oficinas de comunicação em saúde
com populações específicas para elaboração de materiais educativos e campanhas educativas.
Documento técnico contendo avaliação do conteúdo utilizado na gravação das vídeo-aulas de
HIV/Aids para a formação de profissionais de saúde e técnicos do Departamento de Vigilância,
Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais, objetivando a atualização do conteúdo.
Documento técnico contendo avaliação de pesquisa junto aos colaboradores com relação aos temas
para as reuniões técnico-científicas voltadas para capacitação do corpo técnico do Departamento de
Vigilância, Prevenção e Controle das DST, AIDS e Hepatites Virais.
7. Local de Trabalho: Brasília/DF
8. Duração do contrato: Até 12 meses.
1. Perfil: Código 017/2013 – Consultor em projetos.
2. Nª de vagas:01
3. Qualificação educacional: Nível superior completo em qualquer área de formação.
4. Experiência profissional: Experiência mínima de 04 (quatro) anos em análise, acompanhamento
ou avaliação de projetos.
Conhecimento de normas técnicas que regem processos licitatórios no setor público e dos
procedimentos adotados pelos organismos internacionais.
Experiência em acompanhamento de projetos com organizações governamentais (OG) e nãogovernamentais (ONG)
5. Atividades:
- Análise técnica das atas e definições estabelecidas pelos comitês técnicos de seleção e de
habilitação dos editais públicos lançados pelo Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle
das DST, Aids e Hepatites Virais para financiamento público dirigido a Organizações de Sociedade
Civil.
- Análise técnica da comunicação institucional do Departamento de Vigilância, Prevenção e
Controle das DST, Aids e Hepatites Virais, junto às Organizações de Sociedade Civil, e sua
respectiva devolutiva.
- Análise técnica da documentação apresentada pelas Organizações de Sociedade Civil por ocasião
da execução parcial e execução final de seus respectivos subprojetos.
- Análise técnica de documentação, fluxos, trâmites e processos no âmbito da atuação do
Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais.
- Análise técnica do acompanhamento das reuniões de trabalho do Departamento de Vigilância,
Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais, com a equipe técnica responsável pela
execução das modalidades de financiamento público dirigido a Organizações de Sociedade Civil.
- Análise técnica dos indicadores de processo, desempenho e resultado apresentados na execução
técnica, administrativa e financeira dos subprojetos das Organizações de Sociedade Civil
financiados pelos editais públicos do Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST,
Aids e Hepatites Virais.
6. Produtos/Resultados esperados: Documento contendo estudo técnico referente à atuação das
Organizações da Sociedade Civil quanto ao desenvolvimento de subprojetos com enfoque em
eventos realizados no ano de 2012.
Documento técnico contendo avaliação de desempenho das Organizações da Sociedade
Civil quanto à realização de ações de prevenção durante as comemorações do orgulho LGBT no
ano de 2012.
Documento técnico contendo avaliação de processo referente ao desenvolvimento de ações de
promoção e defesa dos direitos humanos relacionados à epidemia de DST/aids e hepatites virais, no
ano de 2012, no âmbito dos subprojetos apoiados pelo Departamento de Vigilância, Prevenção e
Controle das DST, Aids e Hepatites Virais.
Documento técnico contendo avaliação referente à execução de subprojetos com enfoque na
realização de ações de prevenção das DST, HIV/AIDS e hepatites virais com populações em
situações de maior vulnerabilidade, no ano de 2012.
Documento contendo estudo técnico referente à execução do financiamento público dirigido a
Organizações da Sociedade Civil para desenvolvimento de subprojetos com enfoque na realização
de eventos, no ano de 2013.
Documento contendo estudo técnico referente a modalidades de financiamento público dirigido a
Organizações da Sociedade Civil, no ano de 2013.
7. Local de Trabalho: Brasília/DF

8. Duração do contrato: Até 12 meses.

1. Perfil: Código 018/2013 – Consultor em eventos
2. Nª de vagas:01
3. Qualificação educacional: Nível superior completo em qualquer área de formação.
4. Experiência profissional: Experiência mínima de 03 (três) anos em planejamento, organização,
execução de eventos. Conhecimento em monitoramento e avaliação de eventos e ações voltadas a
saúde pública. Requerido conhecimento em inglês e/ou espanhol.
5. Atividades: • Analisar os documentos referentes ao processo de construção do show, e criar o
modelo padrão;
•
Relatório técnico constando o pré, trans e pós-evento para a construção das ações do
Carnaval de 2013 na cidade do Rio de Janeiro/RJ;
•
Relatório técnico constando o pré, trans e pós-evento para a construção das ações do
Carnaval de 2013 na cidade de Salvador/BA;
•
Pesquisa e levantamento junto às diretorias e setores de marketing dos times de futebol
brasileiros;
•
Pesquisa junto à internet sobre ações em outras campanhas do Ministério da Saúde;
•
Pesquisa junto à internet sobre ações e eventos outros eventos comemorativos realizados
pelo Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais e
Ministério da Saúde.
6. Produtos/Resultados esperados: Documento técnico contendo avaliação da construção e preparo do
show Alusivo ao Dia Mundial de Luta Contra a Aids, que ocorreu na praia da Pituba em SalvadorBA em 2012, com vistas à elaboração de documento modelo para ações futuras com atividades
culturais.
Documento técnico contendo avaliação das ações de prevenção de DST, Aids e Hepatites Virais no
Carnaval 2013 na cidade do Rio de Janeiro-RJ, destacando os pontos positivos e negativos, bem
como proposta de melhoria para as ações de 2014.
Documento técnico contendo avaliação das ações de prevenção das DST, Aids e Hepatites Virais
realizadas na campanha do Carnaval 2013, na cidade do Salvador-BA, destacando os pontos
positivos e negativos, bem como proposta de aprimoramento para as ações de 2014.
Documento técnico contendo proposta de projeto básico para promoção das ações de prevenção das
Hepatites Virais, para o Dia Mundial de Luta Contra as Hepatites Virais de 2014, junto aos times
de futebol brasileiros.
Documento técnico contendo proposta de ações de prevenção das DST, Aids e Hepatites Virais para
as principais festas juninas do Brasil.
Documento técnico contendo proposta de projeto básico para promoção das ações comemorativas
aos 30 anos do Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais.
7. Local de Trabalho: Brasília/DF
8. Duração do contrato: Até 12 meses.
1. Perfil: Código 019/2013 – Consultor em biologia molecular.
2. Nª de vagas:01
3. Qualificação educacional: Nível superior completo na área de saúde.
Pós-graduação na área da saúde.
4. Experiência profissional: Experiência mínima de 04 (quatro) anos em biologia molecular.
Conhecimento de técnicas de biologia molecular e acompanhamento de atividades em retrovírus.
Experiência com monitoramento e logística de insumos e reagentes de laboratório.
5. Atividades: • Planejamento da aquisição de testes e insumos laboratoriais para a Rede Nacional
de Laboratórios para genotipagem do HIV;
•
Elaboração de projetos de pesquisa laboratorial da infecção pelo HIV, do controle de
qualidade e de novas metodologias diagnósticas para implantação nos serviços de saúde para o
monitoramento das pessoas que vivem com HIV/AIDS;
•
Pesquisa e levantamento de dados em referências bibliográficas de artigos científicos,
fontes publicadas em mídia de pesquisa, fontes estatísticas, documentos oficiais do Departamento
de Vigilância, Prevenção e Controle das 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
monitoramento da infecção pelo HIV e outras DST;
•
Análise das ações de saúde pública do Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle
das DST, Aids e Hepatites Virais.
6. Produtos/Resultados esperados: Documento contendo estudo técnico para garantia da qualidade
dos laboratórios de CD4/CD8, com vistas ao aprimoramento da rede laboratorial.
Documento técnico contendo planejamento para aquisição dos testes e insumos para a Rede
Nacional de Laboratórios de Genotipagem para o HIV.
Documento técnico contendo projeto de pesquisa “Tropismo do HIV em diferentes estágios de
infecção em pacientes em uso de terapia antirretroviral e falha terapêutica”.
Documento contendo estudo técnico para garantia da qualidade dos laboratórios de genotipagem
do HIV, com vistas ao aprimoramento da rede laboratorial.
Documento técnico contendo projeto “Metodologias in house de genotipagem do HIV-1 à novas
drogas em pacientes multirresistentes a terapia antirretroviral de alta potência”.
Documento contendo estudo técnico para garantia da qualidade dos laboratórios da Carga Viral do
HIV, com vistas ao aprimoramento da rede laboratorial.
Documento técnico contendo projeto de pesquisa “Desenvolvimento de um método de identificação
de mutações que conferem resistência antirretroviral, através de sequenciamento de nova geração”.
Documento técnico contendo elaboração do projeto de pesquisa “farmacogenética da terapia antihiv na população brasileira: estudo do impacto de polimorfismos genéticos humanos nos perfis de
resposta aos fármacos anti-hiv e desenvolvimento de reações adversas”.
7. Local de Trabalho: Brasília/DF
8. Duração do contrato: Até 12 meses.
1. Perfil: Código 020/2013 – Consultor em saúde pública
2. Nª de vagas:01
3. Qualificação educacional: Nível superior completo na área da saúde, ciências humanas ou sociais.
4. Experiência profissional: Experiência mínima de 04 (quatro) anos em saúde pública ou em
serviços públicos de atenção à saúde em DST, Aids e Hepatites Virais.
Conhecimentos em planejamento de políticas públicas de saúde e legislação do Sistema Único de
Saúde.
5. Atividades: - Elaborar projeto de pesquisa relacionado às ações desenvolvidas pelo Departamento
de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais;
- Propor conteúdos técnicos dos manuais de capacitação introdutória dos teleatendentes que atuam
nas pesquisas sobre as DST, Aids e Hepatites Virais;
- Analisar os dados das pesquisas demandadas pelo Departamento de Vigilância, Prevenção e
Controle das DST, Aids e Hepatites Virais.
6. Produtos/Resultados esperados: Documento técnico contendo projeto de pesquisa sobre a
realização do teste rápido de HIV e sífilis, com o intuito de subsidiar a avaliação da implantação
dos referidos testes na Atenção Básica.
Documento técnico contendo avaliação do processo de capacitação introdutória em pesquisa, com
proposta de conteúdo para elaboração do Manual de Capacitação Introdutória em pesquisas
relacionadas aos temas DST, Aids e Hepatites Virais.
Documento técnico contendo avaliação da pesquisa presencial realizada com trabalhadores da
agricultura das Regiões Centro-Oeste, Nordeste e Norte, destacando o perfil desse público, a
prevenção das Doenças Sexualmente Transmissíveis – DST e o uso de métodos contraceptivos.
Documento técnico contendo avaliação da pesquisa da Rede Cegonha realizada com mulheres
puérperas das Regiões Centro-Oeste, Nordeste e Norte, com enfoque na realização do teste para
detecção da sífilis, HIV/Aids e hepatites virais durante o pré-natal.
Documento técnico contendo avaliação da pesquisa presencial realizada com trabalhadores da
agricultura das Regiões Sudeste e Sul, destacando o perfil desse público, a prevenção das Doenças
Sexualmente Transmissíveis – DST e o uso de métodos contraceptivos.
Documento técnico contendo avaliação da pesquisa da Rede Cegonha realizada com mulheres
puérperas das Regiões Sudeste e Sul, com enfoque na realização do teste para detecção da sífilis,
HIV/Aids e hepatites durante o pré-natal.
Documento técnico contendo avaliação do instrumento utilizado na pesquisa da Rede Cegonha,

com proposta de inclusão de perguntas direcionadas às mulheres soropositivas que tiveram parto
pelo Sistema Único de Saúde, para subsidiar a implementação de ações da Rede Cegonha.
7. Local de Trabalho: Brasília/DF
8. Duração do contrato: Até 12 meses.

1. Perfil: Código 021/2013 - Consultor em projetos.
2. Nª de vagas:01
3. Qualificação educacional: Nível superior completo em qualquer área de formação.
4. Experiência profissional: Experiência mínima de 04 (quatro) anos em análise, acompanhamento
ou avaliação de projetos.
Conhecimento de normas técnicas que regem processos licitatórios no setor público.
Experiência em acompanhamento de projetos com organizações governamentais (OG) e nãogovernamentais (ONG).
5. Atividades: - Levantamento e análise de registros de pesquisa relacionadas aos serviços de
disseminação de informações;
- Avaliação de dados coletados;
- Propor a partir das informações verificadas, ações de disseminação em saúde.
6. Produtos/Resultados esperados: Documento técnico contendo avaliação de índices da procura de
informações e do registro de manifestações referentes às Hepatites Virais, realizada a partir de
estudos comparativos de demandas do cidadão e a disseminação de informações em saúde.
Documento técnico contendo estudo comparativo entre os registros de manifestações de demandas
do cidadão e a disseminação de informações em saúde referente às Doenças Sexualmente
Transmissíveis - DST, incluindo avaliação dos índices da procura de informações e da procura do
registro de manifestações.
Documento técnico contendo avaliação de índices da procura de informações e do registro de
manifestações referentes à AIDS, realizada a partir de estudos comparativos de demandas do
cidadão e a disseminação de informações em saúde.
Documento técnico contendo plano estratégico para disseminação de informações sobre DST,
AIDS, e Hepatites Virais, voltado às secretarias estaduais e municipais de saúde, medindo o volume
de informações disseminadas pelas referidas secretarias.
Documento técnico contendo projeto de tutorial para o novo Banco de Informações Técnicas de
Saúde (BITS) no que tange as informações sobre DST, AIDS, e Hepatites Virais, estudando a
linguagem e a técnica, de forma a facilitar o entendimento de utilização da ferramenta para
auxiliar a disseminação de informações.
Documento técnico contendo projeto de implantação de pontos de disseminação de informação em
saúde, no que tange as informações sobre DST, AIDS, e Hepatites Virais, nos Distritos Sanitários
Especiais Indígenas (DSEIs).
7. Local de Trabalho: Brasília/DF
8. Duração do contrato: Até 12 meses.
1. Perfil: Código 022/2013 – Consultor em projetos
2. Nª de vagas:01
3. Qualificação educacional: Nível superior completo em qualquer área de formação
4. Experiência profissional: Experiência mínima de 04 (quatro) anos em análise, acompanhamento
ou avaliação de projetos.
Conhecimento de normas técnicas que regem processos licitatórios no setor público e dos
procedimentos adotados pelos organismos internacionais.
Experiência em acompanhamento de projetos com organizações governamentais (OG) e nãogovernamentais (ONG).
5. Atividades: - Levantamento e análise do resultado dos indicadores e das informações mantidas no
Sistema de Monitoramento de Projetos - SIMOP;
- Levantamento e análise dos processos desenvolvidos para a seleção e acompanhamento dos
subprojetos financiados pelo Departamento de Vigilância Prevenção e Controle das DST, Aids e
Hepatites Virais;
- Levantamento e análise das informações mantidas no Portal do Núcleo Operacional de
Gerenciamento de Projetos e Convênios do Departamento de Vigilância Prevenção e Controle das
DST, Aids e Hepatites Virais;
- Levantamento e definição de regras para inclusão de prestação de contas financeira;

- Levantamento do fluxo estabelecido para os projetos financiados por meio do Sistema de Gestão
Financeira e de Convênios - GESCON e do Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse
do Governo Federal – SICONV;
- Levantamento e análise das informações coletadas por meio de questionário de avaliação.
6. Produtos/Resultados esperados: Documento contendo estudo técnico da qualificação dos
indicadores dos subprojetos financiados em 2011-2012 na área de ações de prevenção das
DST/HIV/aids e hepatites virais durante as atividades de mobilização do orgulho LGBT.
Documento técnico contendo proposta de Plano de Auditoria dos processos de seleção/editais;
contratos e convênios; monitoramento e prestação de contas financeira dos subprojetos financiados
pelo Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais.
Documento técnico contendo proposta de melhoria do Portal do Núcleo Operacional de
Gerenciamento de Projetos e Convênios, no âmbito das atividades do Departamento de Vigilância,
Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais.
Documento técnico contendo proposta de criação de regras no Sistema de Monitoramento de
Projetos - SIMOP para inclusão da prestação de contas financeira de subprojetos financiados pelo
Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais.
Documento técnico contendo proposta de plano de monitoramento dos subprojetos financiados por
meio do Sistema de Gestão Financeira e de Convênios - GESCON e do Sistema de Gestão de
Convênios e Contratos de Repasse do Governo Federal - SICONV.
Documento contendo estudo técnico da qualificação dos indicadores dos subprojetos financiados
em 2012-2013 na área de promoção e defesa dos direitos humanos relacionados à epidemia de
DST/HIV/aids e hepatites virais.
Documento técnico contendo avaliação do resultado da aplicação de questionário de satisfação das
instituições financiadas, com relação aos vídeos orientadores para a execução dos subprojetos.
7. Local de Trabalho: Brasília/DF
8. Duração do contrato: Até 12 meses.
1. Perfil: Código 023/2013: Consultor em análise de prestação de contas
2. Nª de vagas:01
3. Qualificação educacional: Nível superior completo em qualquer área de formação.
4. Experiência profissional: Experiência mínima de 06 (seis) anos na área de administração
financeira.
Domínio de regras do Banco Mundial e dos organismos internacionais.
Conhecimento em análise de prestação de contas de projetos financiados com recursos de projetos
de cooperação técnica internacional.
5. Atividades: - Levantamento de subprojetos que se encontram pendentes com relação às
prestações de contas, apontando as situações de maior gravidade e sugerindo providências para
todos os casos;
- Avaliar as informações sobre as prestações de contas dos subprojetos, subsidiando a elaboração
de relatórios gerenciais que possibilitem ações imediatas com relação à qualquer desvio de rota,
relatando todas as providências que não tiveram êxito e portanto, sugerindo a Tomada de Contas
Especial;
- Levantamento do histórico das instituições aprovadas na Seleção Pública em 2012, identificando
as dificuldades anteriores dessas instituições quanto à prestação de contas, sugerindo ações que
impeçam a reincidência de tais equívocos;
- Análise de pareceres técnicos encaminhados para as instituições que receberam apoio financeiro
para execução de atividades em DST/aids e HIV em todo território nacional;
- Levantamento de todos os subprojetos executados em 2011, bem como mapeamento das
instituições parceiras;
- Elaborar relatório dos subprojetos encaminhados às Agências Internacionais de Cooperação
Técnica - AICTs, contemplando a temporalidade despendida para o andamento das providências,
no âmbito de competência das instituições envolvidas;
- Pesquisa de conteúdo e avaliação crítica das informações disponíveis no SIMOP – Sistema de
Monitoramento de Projetos.
6. Produtos/Resultados esperados: Documento contendo estudo técnico das pendências financeiras
verificadas nos Projetos 914/BRA/3014 e 914/BRA/1101, com vista ao encerramento dos mesmos
junto ao Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais.
Documento técnico contendo avaliação dos subprojetos encaminhados para abertura de Tomada de
Contas Especial referentes aos anos de 2011 e 2012.
Documento contendo estudo técnico comparativo das propostas aprovadas por meio de Seleção
Pública em 2012, com vistas à mensuração das inadimplências.

Documento técnico contendo avaliação das inadimplências por projeto, bem como proposta de
resolução destas, no âmbito do Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e
Hepatites Virais.
Documento contendo diagnóstico relativo aos PRODOCs 914/BRA/3014 e 914/BRA/1101 com
vistas à recuperação de crédito, no período de 1999 a 2012.
Documento técnico contendo avaliação de risco, por Instituição e por Projeto, desde o ano de 2011,
com vistas a subsidiar o processo decisório no que tange a futuros apoios financeiros aos
subprojetos.
Documento técnico contendo estudo comparativo das ações estratégicas tomadas pelas Agências
Internacionais de Cooperação Técnica – AICTs, quando da resolução das pendências financeiras e
cobrança de devolução dos recursos públicos dos subprojetos apoiados pelo Departamento de
Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais.
Documento técnico contendo estudo quantitativo e qualitativo das pendências financeiras referentes
aos subprojetos financiados no âmbito dos PRODOCs 914/BRA/3014 e 914/BRA/1101.
7. Local de Trabalho: Brasília/DF
8. Duração do contrato: Até 12 meses.
1. Perfil: Código 024/2013 – Consultor em imunossorologia
2. Nª de vagas:01
3. Qualificação educacional: Nível superior completo na área de saúde.
4. Experiência profissional: Experiência mínima de 06 (seis) 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: - Verificação da rede de laboratórios que realizam o teste imunoblot rápido para
confirmação do diagnóstico de HIV, bem como análise dos dados enviados pelos laboratórios.
- Realizar pesquisa bibliográfica sobre o diagnóstico de HIV utilizando testes rápidos e relacionar
os testes rápidos disponibilizados para os serviços de saúde no Brasil, informando os procedimentos
para execução, condições de armazenamento e distribuição.
- Realizar pesquisa bibliográfica sobre sífilis, citando fases clínicas da doença e relaciona-las com a
pesquisa laboratorial. Verificar a utilização de testes rápido treponêmico na rede de atenção à
saúde para a triagem em gestantes durante o pré-natal e informar sobre os procedimentos de
encaminhamentos para definição do diagnóstico e tratamento da gestante e suas parcerias sexuais.
- Selecionar os centros que farão parte do estudo de validação dos testes rápidos que utilizam
amostra de fluido oral. Fazer levantamento bibliográfico para subsidiar a produção do estudo,
incluindo desenho do projeto, escolha de padrão ouro e fluxogramas a serem seguidos. Definir a
metodologia que será empregada para desenvolvimento do projeto.
- Fazer levantamentos sobre o desenvolvimento e resultados esperados das capacitações para
profissionais de saúde em teste rápido de plataforma DPP para HIV e Sífilis, testes rápidos para
Hepatites B e C, e a metodologia de avaliação externa da qualidade para testes rápidos denominada
DTS.
- Revisar o material referente à política de testagem e aconselhamento fora do serviço de saúde
chamada Mobilização Fique Sabendo, abordando todo o processo de articulação até à execução do
serviço em grandes eventos.
- Analisar o processo de implantação dos testes rápidos de HIV e sífilis para atender as gestantes
durante o pré-natal e suas parcerias sexuais.
- Analisar o processo de implantação dos testes rápidos para Hepatite B e C nos Centros de
Testagem e Aconselhamento no Brasil.
6. Produtos/Resultados esperados: Documento técnico contendo relatório global da terceira Avaliação
Externa da Qualidade – AEQ em sorologia HIV e Sífilis na Rede Imunoblot Rápido - IBR de
Laboratórios.
Documento técnico contendo conteúdo para compor manual de execução dos Testes Rápidos para
HIV e Sífilis conforme recomendações do fabricante e portaria ministerial.
Documento técnico contendo conteúdo para compor manual de Teste Rápido para Sífilis.
Documento técnico contendo proposta para avaliação de Testes Rápidos para Detecção de
Anticorpos Anti-HIV no Fluido Oral e Sangue Total, no Brasil.
Documento técnico contendo relatório analítico das capacitações para profissionais de saúde em
Teste Rápido para HIV e Sífilis na plataforma Dual Parth Plataform – DPP, Teste rápido das
Hepatites B e C e das capacitações para metodologia Dried Tube Sspecimens – DTS para Avaliação
Externa da Qualidade do teste rápido para HIV e Sífilis realizadas em novembro e dezembro de

2012.
Documento técnico contendo revisão de conteúdo para atualização do material sobre mobilizações
do Fique Sabendo.
Documento técnico contendo relatório de monitoramento da implantação dos testes rápidos para 8
- HIV e sífilis na atenção básica para gestantes e suas parcerias sexuais.
Documento técnico contendo relatório de monitoramento da implantação dos testes Rápidos de
Hepatites B e C nos Centros de Testagem e Aconselhamento, no Brasil.
7. Local de Trabalho: Brasília/DF
8. Duração do contrato: Até 12 meses.
1. Perfil: Código 025/2013 – Consultor em saúde sexual e reprodutiva;
2. Nª de vagas:01
3. Qualificação educacional: Nível superior completo em qualquer área de formação.
4. Experiência profissional: Experiência mínima de 06 (seis) anos em projetos de saúde sexual ou em
saúde reprodutiva.
Conhecimento em elaboração de projetos em saúde reprodutiva.
Experiência em formulação de políticas de prevenção voltadas às DST/HIV/aids e/ou Hepatites
Virais.
5. Atividades: – Levantamento de ação de realizadas por Grupos Focais, usuários do SUS e
profissionais de saúde sobre estratégias de ampliação e qualificação para o uso do preservativo
feminino;
- Participar de reuniões com técnicas para elaboração, a partir dos Grupos Focais desenvolvidos
junto a profissionais de saúde e usuárias do SUS, um modelo de recomendações relacionadas a
ampliação, qualificação e adesão ao uso de preservativo feminino;
- Participar de reuniões técnicas para sistematizar e avaliar as ações referentes a implementação do
projeto: “Reconstruindo e fortalecendo redes de direitos humanos para pessoas com hiv/aids e
hepatites virais.”;
- Sistematizar, organizar e desenvolver a versão final do Guia: atenção integral para pessoas trans:
diretrizes para profissionais de saúde;
- Participar de reuniões para atualização e desenvolvimento de materiais informativos para
profissionais de saúde sobre saúde sexual e prevenção das doenças sexualmente transmissíveis entre
lésbicas e mulheres bissexuais;
- Participar de reuniões técnicas para sistematizar e avaliar as ações referentes a implementação do
Projeto: “Vozes para a Transformação” - Região Sul.
- Participar de reuniões para propor capacitação dos atendentes do “Disque Saúde 136” em
Direitos Humanos e DST/HIV/Aids e Hepatites Virais.
6. Produtos/Resultados esperados: Documento técnico contendo relatório dos “Grupos Focais”
desenvolvidos com usuárias do Sistema Único de Saúde e profissionais de saúde, com a finalidade
de conhecer o as dificuldades e facilidades relacionadas a ampliação e qualificação do uso do
preservativo feminino no Estado de São Paulo.
Documento técnico contendo relatório dos “Grupos Focais” desenvolvidos com usuárias do Sistema
Único de Saúde e profissionais de saúde, com a finalidade de conhecer o as dificuldades e
facilidades relacionadas à ampliação e qualificação do uso do preservativo feminino no Distrito
Federal.
Documento técnico contendo resultado da sistematização e avalição das ações desenvolvidas pela
ONG “Igualdade - RS” referente ao desenvolvimento do Projeto: “Reconstruindo e fortalecendo
redes de direitos humanos à pessoas com hiv/aids e hepatites virais.” Voltados para a diminuição da
incidência de HIV/Aids e Hepatites Virais entre travestis e transexuais do Rio Grande do Sul e de
Curitiba.
Documento técnico contendo conteúdo para compor a versão final do Guia: “Atenção integral para
pessoas travestis, transexuais e transgêneros: diretrizes para profissionais de saúde”.
Documento técnico contendo proposta de conteúdo para compor material informativo, voltado
para profissionais de saúde sobre saúde sexual e prevenção das doenças sexualmente transmissíveis
entre lésbicas e mulheres bissexuais.
Documento técnico contendo a avaliação das ações referentes ao desenvolvimento do Projeto:
“Vozes para a Transformação” - Região Sul, desenvolvido pela ONG “Associação em Defesa dos
Direitos Humanos com Enfoque na Sexualidade (ADEDH)”. Voltados para a diminuição da
incidência de HIV/Aids e Hepatites Virais entre travestis e transexuais de Santa Catarina.
Documento técnico contendo proposta de capacitação para os atendentes do Disque Saúde 136,
sobre informações relacionadas com Direitos Humanos e DST/HIV/Aids e Hepatites Virais.
7. Local de Trabalho: Brasília/DF

8. Duração do contrato: Até 12 meses.

1. Perfil: Código 026/2013 – Consultor em educação;
2. Nª de vagas:01
3. Qualificação educacional: Nível superior completo em ciências humanas, sociais ou da saúde.
Pós-graduação em Educação em Saúde.
4. Experiência profissional: Experiência mínima de 06 (seis) anos em educação na saúde e
desenvolvimento de tecnologias educacionais aplicadas à saúde pública.
Conhecimento de metodologias pedagógicas ativas.
Experiência em DST/HIV/aids e/ou Hepatites Virais.
5. Atividades: - Pesquisa bibliográfica e documental sobre as temáticas: Saúde e Mundo do
Trabalho; Saúde Sexual, Saúde Reprodutiva e propostas de Prevenção para Escolas e Sexualidade
e Gênero em Populações indígenas e suas relações com projetos de prevenção das DST, Aids e
Hepatites Virais.
- Levantamento e análise de dados para implementação e acompanhamento de ações
transdisciplinares e intersetoriais de prevenção das DST, Aids e Hepatites Virais junto às diferentes
populações, a partir da perspectiva dos direitos humanos e com a premissa da participação
popular;
- Análise das necessidades de Educação Permanente e proposição de metodologias participativas
adequadas às especificidades dos diferentes contextos sócio-político- culturais.
6. Produtos/Resultados esperados: Documento técnico contendo plano de trabalho, planejamento e
detalhamento de cronograma de realização 2013 do Projeto AIDS SUS, Salvaguardas Indígenas.
Documento técnico contendo material didático para subsidiar professores e profissionais de saúde a
partir de campanha nacional do Programa Saúde na Escola.
Documento técnico contendo avaliação da Oficina de Harmonização dos Projetos para qualificar as
instituição que irão realizar ações de prevenção das DST, HIV/Aids e Hepatites Virais com
populações em situação de maior vulnerabilidade.
Documento técnico contendo projeto executivo de Oficinas de Avaliação das Macrorregionais
Indígenas, com detalhamento metodológico.
Documento técnico contendo revisão do Termo de Cooperação Técnica para a prevenção das DST,
Aids e Hepatites Virais junto ao Serviço Social do Comércio, contendo proposta de ampliação e
programa de ação para a consolidação da parceria.
Documento técnico contendo Projeto executivo de monitoramento do Projeto da Pastoral da Aids
intitulado Promovendo a ampliação do diagnóstico para o HIV.
Documento técnico contendo proposta de pactuação de diretrizes para a atuação de parcerias
junto ao Conselho Empresarial para a Prevenção ao HIV/Aids.
7. Local de Trabalho: Brasília/DF
8. Duração do contrato: Até 12 meses.
1. Perfil: Código 027/2013 – Consultor em participação comunitária e controle social;
2. Nª de vagas:01
3. Qualificação educacional: Nível superior completo em qualquer área de formação. Pós-graduação
em Ciências Sociais.
4. Experiência profissional: Experiência mínima de 04 (quatro) 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.
Conhecimentos em planejamento de políticas públicas de saúde e legislação do Sistema Único de
Saúde relacionadas ao enfrentamento da epidemia de DST/HIV/Aids.
5. Atividades: • Levantar e sistematizar dados epidemiológicos de Aids para a população de
mulheres;
• Consultar e analisar documentos referenciais sobre prevenção e redução de riscos das DST e Aids
voltadas às mulheres, e em especial, profissionais do sexo;
• Realizar análise de pesquisas e dados epidemiológicos;
• Estabelecer mecanismos de comunicação e estratégias para estimular o uso do preservativo
feminino;

• Realizar análise dos resultados das oficinas de comunicação em saúde para profissionais do sexo;
• Participar de reuniões com profissionais do sexo, representantes do país;
• Analisar projetos apoiados pelo Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids
e Hepatites Virais, para mulheres vivendo com aids;
• Participar de reuniões com equipe do Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das
DST, Aids e Hepatites Virais, área Técnica de Saúde da Mulher, SPM, DAGEP, Programa
Nacional de Controle da Tuberculose e outros órgãos governamentais e não governamentais.
6. Produtos/Resultados esperados: Documento técnico contendo diagnóstico e avaliação da oficina de
Comunicação em Saúde com Profissionais do Sexo, representantes de todo o país, com o objetivo de
aprimorar as ações nacionais de comunicação e de incidência política.
Documento técnico contendo diagnóstico e avaliação dos materiais produzidos em grupos focais
organizados em oficinas sobre preservativo feminino (PF) nos estados do Rio Grande do Sul (Porto
Alegre) e Pernambuco (Recife), com vistas a contribuir para a continuidade do trabalho que
pretende obter subsídios para a formulação de uma estratégia de comunicação para divulgação e
ampliação do acesso ao preservativo feminino.
Documento técnico contendo plano de trabalho com planejamento e desenvolvimento de
cronograma para realização das oficinas de Preservativo Feminino (PF). As oficinas são voltadas
para profissionais de saúde e usuários do Sistema Único de Saúde e tem a finalidade de ampliar
para outros estados as oficinas, que tem como finalidade obter subsídios para a formulação de uma
estratégia de comunicação para divulgação e ampliação do acesso ao preservativo feminino.
Documento técnico contendo programa de ação para consolidação de ações para mulheres vivendo
com Aids, com o finalidade de construir um trabalho de fortalecimento e de incidência política
junto a essa população vulnerável, a qual não tem sido alvo de atuação direta no último ano.
Documento técnico contendo diagnóstico e avaliação dos resultados de ações estratégicas de
incidência política e de prevenção as DST, Aids e Hepatites Virais, para profissionais do sexo, a
partir de encontros realizados em 2013, com representantes do país.
Documento técnico contendo avaliação do conteúdo do material instrucional intitulado “Maria Sem
Vergonha”, bem como proposta de atualização do conteúdo, para a população de profissionais do
sexo, nos temas de DST, Aids e Hepatites Virais.
Documento técnico contendo programa de ação para consolidação de ações para profissionais do
sexo, com a finalidade de construir um trabalho de fortalecimento e de incidência política junto a
essa população vulnerável.
7. Local de Trabalho: Brasília/DF
8. Duração do contrato: Até 12 meses.
1. Perfil: Código 028/2013 - Consultor em avaliação de programas e projetos sociais.
2. Nª de vagas:01
3. Qualificação educacional: Nível superior completo nas áreas de saúde, ciências humanas ou
sociais. Pós-graduação nas áreas de saúde, ciências humanas ou sociais.
4. Experiência profissional: Experiência mínima de 08 (oito) anos em elaboração ou avaliação de
programas e/ou projetos sociais.
Conhecimento de políticas públicas e processos de gestão de programas e/ou projetos sociais.
Experiência em programas e/ou projetos sociais voltados às saúde pública e/ou às DST/HIV/aids
e/ou Hepatites Virais.
5. Atividades: - Levantamento e análise das ações, necessidades e demandas das Organizações da
Sociedade Civil (OSC), redes e movimentos sociais, no campo das DST, HIV/Aids e hepatites virais;
- Análise da avaliação e resultados de capacitações correlatas;
- Levantamento de dados e elaboração de proposta metodológica;
- Revisão de literatura e levantamento de processos de monitoramento de projetos de OSC exitosos,
no campo das DST, aids e hepatites virais;
- Elaboração de proposta metodológica e definição do instrumento de monitoramento;
- Realização de reuniões técnicas para adequação do processo de monitoramento, definição de
calendário, adequação da metodologia à realidade local e do projeto;
- Realização de visitas in loco dos projetos executados por OSC;
- Levantamento, revisão e resultados de processos seletivos anteriores e correlatos;
- Participação em reuniões técnicas sobre o tema coinfecção TB/HIV/Aids;
- Levantamento das ações e acompanhamento da agenda conjunta do DVDST/AIDS e PNCT para a
resposta à coinfecção TB/HIV/Aids;
- Levantamento e análise das necessidades e demandas das Organizações da Sociedade Civil (OSC),
redes e movimentos sociais, no campo da coinfecção TB/HIV/Aids;
- Revisão sistemática das PAM de hepatites virais, no âmbito dos 26 estados e DF, sobre os eixos

prevenção e participação social;
- Realização de reuniões técnicas para levantamento de informações.
6. Produtos/Resultados esperados: Documento técnico contendo projeto executivo de capacitação
para as organizações da sociedade civil, redes e movimentos sociais, que atuam no campo das DST,
Aids e hepatites virais, sobre prevenção, redução de riscos e vulnerabilidades as hepatites virais.
Documento técnico contendo proposta metodológica para o processo de monitoramento de projetos
a serem executados em 2013 e 2014, por organizações da sociedade civil, para a prevenção das DST,
aids e hepatites virais.
Documento técnico contendo relatório parcial e parecer acerca da execução do projeto “Reduzindo
danos na Amazônia”, executado pela organização da sociedade civil AREDACRE (Associação de
Redução de Danos do Acre), financiado pelo Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das
DST, Aids e Hepatites Virais.
Documento técnico contendo relatório parcial e parecer acerca da execução do projeto “Agentes
Multiplicadoras em Saúde: formação para advocacy em prevenção comunitária de HIV, Aids e
Hepatites Virais, gênero e raça”, executado pela organização da sociedade civil ACMUN
(Associação Cultural de Mulheres Negras), financiado pelo Departamento de Vigilância, Prevenção
e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais.
Documento técnico contendo relatório parcial e parecer acerca da execução do projeto “Projeto
Horizonte Centro Oeste - PHOCO”, executado pela organização da sociedade civil Grupo Pela
Vida de Goiânia-GO, financiado pelo Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST,
Aids e Hepatites Virais.
Documento técnico contendo projeto executivo para seleção pública de financiamento de ações de
prevenção e promoção de saúde dirigidas a populações em situação de maior vulnerabilidade às
DST, aids e hepatites virais.
Documento técnico contendo relatório parcial das ações realizadas e agenda conjunta do
Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais e Programa
Nacional de Combate a Tuberculose, no ano de 2013, em resposta à coinfecção TB/HIV/Aids, com
ênfase na participação da sociedade civil.
Documento técnico contendo relatório parcial de execução das Programações Anuais de Metas
(PAM), dos 26 estados e Distrito Federal, no que tange a Área de Atuação “Interface e Parcerias
com Organizações da Sociedade Civil (OSC)”, no ano de 2013.
7. Local de Trabalho: Brasília/DF
8. Duração do contrato: Até 12 meses.
1. Perfil: Código 029/2013 - Consultor em saúde coletiva com foco na prevenção das DST/HIV/aids.
2. Nª de vagas:01
3. Qualificação educacional: Nível superior completo nas áreas da saúde, ciências sociais ou humanas.
4. Experiência profissional: Experiência mínima de 10 (dez) anos em acompanhamento e execução de
projetos de prevenção das DST/HIV/aids e/ou Hepatites Virais.
Experiência em implementação de tecnologias educacionais direcionadas a saúde pública.
Experiência de gestão na área de risco e vulnerabilidade.
5. Atividades: Análise do alinhamento estratégico da área de direitos humanos, risco e vulnerabilidade.
Desenvolver análise para proposição a realização de Avaliação Externa da Qualidade – AEQ.
Desenvolver análise para proposição a realização de novos produtos para a saúde.
Pesquisa bibliográfica de conteúdos técnicos para a produção de documentos.
Elaborar documentos referenciais para a realização da testagem rápida na rede de saúde.
Estudo técnico do eixo da saúde, para fortalecer a modalidade de transferências de repasse orçamentário.
Pesquisa referencial acerca de transferência de conhecimento sobre prevenção e diagnostico visando ao
fortalecimento de politicas publicas para DST, aids e hepatites virais.
6. Produtos/Resultados esperados: Documento técnico contendo relatório de execução dos trabalhos da
Coordenação Geral de direitos Humanos, Riscos e Vulnerabilidade no período de 2012, com vistas à
qualificação do planejamento.
Documento técnico contendo plano de trabalho para o alinhamento estratégico para realização das
atividades da Coordenação Geral de direitos Humanos, Riscos e Vulnerabilidade.
Documento técnico contendo desenvolvimento de texto referencial para a manutenção da Avaliação
Externa da Qualidade – AEQ para a metodologia rápida.
Documento técnico contendo avaliação para a implantação da vacina da hepatite A no calendário vacinal
nacional.
Documento técnico contendo conteúdo sobre o Papiloma Vírus Humano (HPV), para compor material
didático com vistas à atualização de profissionais de saúde acerca da temática.
Documento técnico contendo material didático sobre testagem rápida do HIV e sífilis para profissionais

da rede de saúde.
Documento técnico contendo desenvolvimento de texto de referência sobre modalidade de transferências
de repasse orçamentário vigentes na legislação.
Documento técnico contendo projeto executivo de proposição de Carta Acordo para desenvolvimento de
parcerias para ampliação das ações de prevenção para as DST, aids e hepatites virais junto aos
organismos internacionais.
7. Local de Trabalho: Brasília/DF
8. Duração do contrato: Até 12 meses.
1. Perfil: Código 030/2013 – Consultor em eventos
2. Nª de vagas:01
3. Qualificação educacional: Nível superior completo em qualquer área de formação.
4. Experiência profissional: Experiência mínima de 04 (quatro) anos em planejamento, organização,
execução de eventos.
Conhecimento em monitoramento e avaliação de eventos e ações voltadas à saúde pública.
Requerido conhecimento em inglês e/ou espanhol.
5. Atividades: - Análise de documentos para subsidiar a avaliação da participação do Departamento
de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais em reuniões;
- Levantamento e análise da satisfação dos participantes das reuniões da Comissão Nacional de
Aids – CNAIDS;
- Pesquisa bibliográfica;
- Participação em reuniões com técnicos do Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das
DST, Aids e Hepatites Virais, para subsidiar o planejamento das reuniões da Comissão Nacional de
Aids – CNAIDS.
6. Produtos/Resultados esperados: Documento técnico contendo avaliação da participação do
Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais na 31ª Reunião
do Conselho de Coordenação do Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/Aids –
PCB/UNAIDS, realização em dezembro de 2012.
Documento técnico contendo planejamento da 116ª reunião da Comissão Nacional de Aids –
CNAIDS, a ser realizada no quarto bimestre de 2013.
Documento técnico contendo planejamento da 118ª reunião da Comissão Nacional de Aids –
CNAIDS a ser realizada no terceiro bimestre de 2014.
Documento técnico contendo avaliação da satisfação dos participantes da 116ª reunião da Comissão
Nacional de Aids – CNAIDS, realizado no quarto bimestre de 2013, no que tange a organização do
evento, com vistas à subsidia o planejamento de novas reuniões.
Documento técnico contendo avaliação da participação da Diretoria do Departamento de
Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais na 66ª Sessão da Assembleia
Mundial de Saúde, realizada no terceiro bimestre de 2013.
Documento técnico contendo avaliação da participação do Departamento de Vigilância, Prevenção
e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais no IX Congresso Brasileiro da Sociedade Brasileira de
Doenças Sexualmente Transmissíveis.
Documento técnico contendo avaliação das ações de prevenção realizadas pelo Departamento de
Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais durante a Copa das
Confederações, realizada em junho de 2013.
Documento técnico contendo avaliação da satisfação dos membros participantes da 118ª reunião da
Comissão Nacional de Aids – CNAIDS.
7. Local de Trabalho: Brasília/DF
8. Duração do contrato: Até 12 meses.
Os
interessados
deverão o
CV
do
dia 22/04/2013 até
o
dia 26/04/2013 nohttp://sistemas.aids.gov.br/curriculo/login.asp
ou
http://www.aids.gov.br/pagina/trabalhe-conosco, indicando o número do edital e o nome do perfil
em que se candidata no envelope, se por correio, e no e-mail se por meio eletrônico. 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, ressalvados os casos de professores universitários que, na forma da

LDO, se encontrem submetidos a regime de trabalho que comporte o exercício de outra atividade e haja
declaração do chefe imediato e do dirigente máximo do órgão de origem da inexistência de
incompatibilidade de horários e de comprometimento das atividades atribuídas.

