
 

                                                                                          

TC n° 66 – OPAS contrata prestação de serviços 

TC/66  EDITAL Nº 15/2016 

1. Perfil: Código 047/2016 

2. Nª de vagas: 01 

3. Qualificação educacional: Profissional de nível superior completo em comunicação 

social. 

4. Experiência profissional: Experiência em elaboração de roteiros e textos. 

Experiência em ações de comunicação voltadas às DST/HIV/aids. Experiência em 

produção de conteúdo jornalístico. Experiência em WEBTV. 

5. Metodologia:  A metodologia aplicada para a elaboração dos serviços de 

comunicação propostos seguirá as regras aplicadas na produção de conteúdos editoriais, 

que consiste em identificar e selecionar as ações prioritárias focadas em DST, aids e 

hepatites virais, no contexto do SUS, em seguida elaborar as pautas de conteúdo que 

serão trabalhadas como matérias informativas, adequar a linguagem e formatar o 

assunto para os diversos meios de comunicação e para os públicos específicos, visando 

a publicação e veiculação nos diversos veículos de mídias. 

6. Produtos/Resultados esperados: Produto 1: Documento técnico contendo proposta 

de conteúdo para construção de roteiro de vídeo-documentário com abordagem focada 

no efeito e importância dos novos medicamentos para tratamento dos pacientes com 

Hepatite C. Produto 2:  Documento técnico contendo proposta de conteúdo para 

construção de roteiro de vídeo-documentário sobre relatos de boas práticas no 

tratamento da sífilis congênita.   Produto 3: Documento técnico contendo proposta de 

conteúdo para a construção de roteiro de vídeo sobre o tema “Dia Mundial de Luta 

Contra a Aids” com o objetivo de realizar um mini documentário sobre o tema. Produto 

4: Documento técnico contendo proposta de conteúdo para construção de roteiro de 

vídeo-documentário sobre a estratégia de ações de testagem denominada “Viva Melhor 

Sabendo”.  Produto 5: Documento contendo proposta de conteúdo para construção de 

roteiro de vídeo-documentário sobre o tema “Prevenção Combinada” , com objetivo de 

informar as populações chave sobre as possibilidades de prevenção ao HIV/Aids. 

7. Local de Trabalho: Brasília/DF 

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

 

1. Perfil: Código 048/2016 

2. Nª de vagas: 01 

3. Qualificação educacional: Profissional de nível superior completo em publicidade e 

propaganda. 

4. Experiência profissional: Experiência na elaboração de campanhas e peças 

publicitárias. Experiência em elaboração de materiais de comunicação e informação 

voltados às DST/HIV/Aids. Experiência em análise de canais diferenciados de mídia 

para divulgação de campanhas. Conhecimento criação de layout para sites e blogs. 

5. Metodologia:  A metodologia aplicada consistirá no desenvolvimento de coleta de 

dados; estudos de viabilidade e avaliação para a construção de estratégias de 

comunicação objetivando a realização de atividades de prevenção das DST/Aids e 

Hepatites Virais, com foco nas populações prioritárias (jovens gays, HSH, população 

Trans, Prostitutas e travestis). A metodologia deve considerar as populações chave e 

abordar conteúdos da sua realidade, propiciando oportunidade para que os materiais 

reflitam as necessidades desses grupos afetados.   

6. Produtos/Resultados esperados: Produto 1 – Documento técnico contendo proposta 

de material de comunicação e informação voltados a profissionais de saúde visando 

disseminar informações sobre prevenção das Infecções Sexualmente Transmissíveis, 



apoiando a condução do trabalho juntos aos pacientes nos ambientes de consultórios. 

Produto 2 - Documento técnico contendo estratégia de comunicação voltada para 

mulheres vivendo com HIV/Aids, com o objetivo de promover a visibilidade das 

dificuldades e conquistas destas mulheres, como forma de facilitar a adesão ao 

tratamento do HIV/Aids. Produto 3 - Documento técnico contendo proposta de material 

de comunicação e informação sobre o manejo do tratamento de Sífilis, a fim de 

subsidiar o trabalho dos profissionais de saúde e gestores que trabalham com infecções 

sexualmente transmissíveis. Produto 4 - Documento técnico contendo estratégia de 

comunicação para o projeto de testagem em populações vulneráveis “Viva Melhor 

Sabendo”. Produto 5 - Documento técnico contendo proposta de conteúdo para 

construção de materiais de comunicação e informação para as ações a serem veiculadas 

no “Dia da sífilis” como ferramentas de prevenção destinadas às populações 

vulneráveis.   

7. Local de Trabalho: Brasília/DF 

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

 

1. Perfil: Código 049/2016 

2. Nª de vagas: 01 

3. Qualificação educacional: Nível superior completo na área de tecnologia da 

Informação. 

4. Experiência profissional: Experiência em arquitetura da informação. Experiência 

em programação para Internet (Web). Conhecimento de design para website.   

5. Metodologia:  A metodologia aplicada para o desenvolvimento dos trabalhos 

técnicos consistirá em representar ajustes do domínio do problema através da utilização 

de diagramas Use Case; participar de reuniões com equipe e áreas do Departamento de 

Vigilância, Prevenção e Controle DST, AIDS e Hepatites Virais; especificar e 

representar o modelo lógico de banco de dados; representar o fluxo de navegação de 

telas; descrever telas; realizar testes; configurar banco de dados, servidor web, código 

fonte do web site; analisar a adequação do site do departamento com as normas de 

padronização do Governo Federal. 

6. Produtos/Resultados esperados: Produto 1: Documento contendo arquitetura de 

informação e design do sistema de monitoramento dos termos de referência (TR) para 

contratação dos serviços necessários para produção de matérias da comunicação do 

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

Produto 2: Documento contendo análise dos conteúdos disponíveis no site do 

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

sugestão de segmentação por área, de acordo com o público alvo e área de interesse. 

Produto 3: Documento contendo arquitetura de informação e design do Mídia Center, 

para o site do Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e 

Hepatites Virais. Produto 4: Documento contendo proposta de migração do Mídia 

Center do site do Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e 

Hepatites Virais, para layout com a identidade padrão de comunicação digital do 

Governo Federal. Produto 5: Documento contendo arquitetura de informação e design 

do site do Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites 

Virais, do período de janeiro  a junho de 2016, com vistas a atualização de informações 

estratégicas. 

7. Local de Trabalho: Brasília/DF 

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

 

1. Perfil: Código 050/2016 

2. Nª de vagas: 01 



3. Qualificação educacional: Profissional com nível superior completo em medicina. 

Pós-graduação na área da saúde. 

4. Experiência profissional: Experiência em infectologia. Experiência em elaboração 

de documentos técnicos voltados ao HIV e aids. 

5. Metodologia:  A metodologia a ser aplicada consiste em revisão bibliográfica; coleta 

e análise de dados; compilação dados para atualização de material técnico. 

6. Produtos/Resultados esperados: Produto 1: Documento contendo análise das 

referências e boas práticas nacionais e internacionais em vinculação de Pessoas vivendo 

com HIV/Aids para subsidiar diretrizes nacionais sobre o tema. Produto 2: Documento 

contendo revisão sistemática da utilização do medicamento Efavirenz 400 mg, para 

tratamento de Pessoas que vivem com HIV/Aids, com base em pesquisas científicas. 

Produto 3: Documento contendo atualização da recomendação de tratamento com 

antirretrovirais para crianças infectadas pelo HIV. Produto 4: Documento contendo 

revisão sistemática da utilização do medicamento Darunavir de 800 mg, para tratamento 

de Pessoas vivendo com HIV/Aids, com base em pesquisas científicas. Produto 5: 

Documento contendo proposta de adaptação de documento técnico da Organização 

Mundial da Saúde (OMS): transgender people and HIV, para elaboração de Manual de 

Saúde para pessoas transgêneros e com HIV. 

7. Local de Trabalho: Brasília/DF 

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

 

1. Perfil: Código 051/2016 

2. Nª de vagas: 01 

3. Qualificação educacional: Profissional de nível superior completo em ciências 

humanas. 

4. Experiência profissional: Experiência em acompanhamento e elaboração de 

projetos. Experiência em análise de processos de prestação de contas. Experiência em 

análise de programas e/ou projetos voltados à saúde pública. 

5. Metodologia:  Avaliar os Mecanismos utilizados por projetos financiados para 

prestação de contas, por meio do mapeamento das principais dificuldades encontradas 

pelas Organizações da Sociedade Civil. 

6. Produtos/Resultados esperados: Produto 1: Documento contendo análise 

situacional dos mecanismos e processos de prestação de contas dos projetos 

selecionados no edital para seleção de Organizações da Sociedade Civil para realização 

de testagem rápida de fluido oral, relacionados às DST/HIV/AIDS da região norte, com 

identificação das principais dificuldades encontradas pelas Organizações, bem como 

sugestões para superação dos problemas. Produto 2: Documento contendo análise 

situacional dos mecanismos e processos de prestação de contas dos projetos 

selecionados no edital para seleção de organizações da sociedade civil para realização 

de testagem rápida de fluido oral, relacionados às DST/HIV/AIDS da região nordeste, 

com identificação das principais dificuldades encontradas pelas Organizações, bem 

como sugestões para superação dos problemas. Produto 3: Documento contendo análise 

situacional dos mecanismos e processos de prestação de contas dos projetos 

selecionados no edital para seleção de organizações da sociedade civil para realização 

de testagem rápida de fluido oral, relacionados às DST/HIV/AIDS da região sul, com 

identificação das principais dificuldades encontradas pelas Organizações, bem como 

sugestões para superação dos problemas. Produto 4: Documento contendo análise 

situacional dos mecanismos e processos de prestação de contas dos projetos 

selecionados no edital para seleção de organizações da sociedade civil para realização 

de testagem rápida de fluido oral, relacionados às DST/HIV/AIDS da região sudeste, 

com identificação das principais dificuldades encontradas pelas Organizações, bem 

como sugestões para superação dos problemas. Produto 5: Documento contendo análise 



situacional dos mecanismos e processos de prestação de contas dos projetos 

selecionados no edital para seleção de organizações da sociedade civil para realização 

de testagem rápida de fluido oral, relacionados às DST/HIV/AIDS da região centro-

oeste, com identificação das principais dificuldades encontradas pelas Organizações, 

bem como sugestões para superação dos problemas. 

7. Local de Trabalho: Brasília/DF 

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

 

 

 


