
 

                                                                                          

TC n° 66 – OPAS contrata prestação de serviços 

TC/66  EDITAL Nº 11/2016 

1. Perfil: Código 25/2016 

2. Nª de vagas: 01 

3. Qualificação educacional: Nível superior completo em ciências humanas.  

4. Experiência profissional: Experiência em projetos de cooperação internacional 

voltados às DST/HIV/aids e/ou Hepatites Virais. Experiência em programas e/ou 

projetos de saúde pública. 

5. Metodologia:  Analisar projetos e atividades de cooperação internacional 

desenvolvidos pelo Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e 

Hepatites Virais. Participar de reuniões técnicas. Levantar informações e pesquisa 

bibliográfica. 

6. Produtos/Resultados esperados: Produto 1: Documento contendo avaliação dos 

resultados do Programa de Cooperação técnica Brasil-França realizado em 2015, com 

vistas a apoiar o desenvolvimento de estratégias de prevenção, cuidado e tratamento das 

hepatites virais no Brasil. 

Produto 2: Documento técnico contendo análise da contribuição do Seminário Técnico-

científico Brasil-França em HIV, aids e HV de 2016 para a implementação de 

estratégias de prevenção combinada do HIV no Brasil. 

Produto 3: Documento contendo estudo dos principais aspectos técnicos resultantes das 

apresentações e discussões realizadas na 21ª Conferência Internacional de Aids, em 

Durban, África do Sul, no que se refere à resposta brasileira ao HIV/aids. 

Produto 4: Documento contendo análise da declaração política da Reunião de Alto 

Nível sobre HIV/Aids, no que se refere à política de saúde do Brasil em HIV/aids, para 

subsidiar a construção de linhas estratégicas da resposta brasileira ao HIV nos próximos 

anos. 

Produto 5: Documento contendo análise do resultado da parceria em DST/HIV/AIDS do 

Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais 

com a Universidade da Califórnia, com vistas a apoiar futura institucionalização da 

cooperação entre as duas instituições. 

7. Local de Trabalho: Brasília/DF 

8. Duração do contrato: Até 11 (onze) meses. 

 

1. Perfil: Código 26/2016 

2. Nª de vagas: 01 

3. Qualificação educacional: Profissional com nível superior completo em biologia. Pós-

graduação em Imunogenética. 

4. Experiência profissional: Experiência em biologia molecular e imunogenética. 

Experiência em implantação de novas metodologias para a Rede de HIV e Hepatites 

Virais. 

5. Metodologia:  A metodologia aplicada será por meio de levantamento bibliográfico, 

incluindo consulta de boletins epidemiológicos, protocolos e notas técnicas do 

Ministério da Saúde. Levantamento de dados na literatura nacional e internacional. 

Coleta, seleção e organização dos dados extraídos dos relatórios dos sistemas do 

Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais. 

6. Produtos/Resultados esperados: Produto 1: Documento contendo avaliação técnica 

da produtividade comparada à capacidade instalada dos laboratórios de carga viral do 

HIV, da hepatite B e da hepatite C em 2015, utilizando as bases de dados do Ministério 

da Saúde, com o objetivo de reduzir o número de equipamentos em comodato. Produto 

2: Documento técnico contendo a análise da distribuição dos subtipos do HIV no Brasil 



dos pacientes em uso de antirretroviral que apresentaram falha terapêutica nos anos de 

2012 a 2015, com o objetivo de avaliar a relação entre os subtipos e a falha terapêutica 

no Brasil. Produto 3: Documento técnico contendo estudo da distribuição dos genótipos 

do HCV nos 26 estados brasileiros e no DF, com base nas informações do Gerenciador 

de Ambiente Laboratorial (GAL), nos anos de 2013, 2014 e 2015, com vistas a avaliar a 

existência de diferença do perfil epidemiológico do HCV entre os estados e identificar a 

incidência dos genótipos 5 e 6 no país. Produto 4: Documento contendo levantamento 

do perfil molecular e epidemiológicos dos pacientes que realizaram o exame de 

Genotipagem do HIV em 2014 e 2015, incluindo indicação de Genotipagem pré-

tratamento com a prevalência de resistência primária, com vistas a avaliar o 

cumprimento dos critérios de indicação do exame preconizados pelo Departamento de 

Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais. Produto 5: 

Documento contendo diagnóstico situacional do processo para realização dos exames de 

Genotipagem do HCV no Brasil subsidiados pelo Sistema Único de Saúde, após 

alterações realizadas na Rede Nacional de Genotipagem em 2016, identificando 

quantitativamente e qualitativamente os ganhos e as dificuldades identificadas no novo 

formato de contrato, com sugestões de melhoria para aprimoramento do atendimento à 

população. 

7. Local de Trabalho: Brasília/DF 

8. Duração do contrato: Até 11 (onze) meses. 

 

 


