
 

                                                                                          

TC n° 66 – OPAS contrata prestação de serviços 

TC/66  EDITAL Nº 16/2016 

1. Perfil: Código 052/2016 

2. Nª de vagas: 01 

3. Qualificação educacional: Nível superior completo em ciências da saúde. Pós-

graduação na área da saúde. 

4. Experiência profissional: Experiência em vigilância epidemiológica das Doenças 

Sexualmente Transmissíveis, do Vírus da Imunodeficiência Humana, da Síndrome da 

Imunodeficiência Adquirida e das Hepatites Virais. Experiência no manejo de base de 

dados epidemiológicos e sistemas oficiais de informação em saúde. Experiência em 

análises epidemiológicas descritivas e analíticas. 

5. Metodologia:  A metodologia a ser aplicada consiste na análise exploratória de dados do 

Sistema de Informação de Agravos de Notificação, do Sistema de Controle de Exames 

Laboratoriais da Rede Nacional de Contagem de Linfócitos CD4+/CD8+ e Carga Viral 

(SISCEL), do Sistema de Controle Logístico de Medicamentos (SICLOM) e, do Sistema de 

Informação sobre Mortalidade (SIM); cálculo de taxas e coeficientes utilizando os 

denominadores populacionais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE); análises 

descritivas das séries temporais de incidência/detecção e, de mortalidade, com apresentação 

tabular e gráfica de dados epidemiológicos. 
6. Produtos/Resultados esperados: Produto 1: Documento contendo estratégias para 

operacionalização de normas técnicas de vigilância epidemiológica da Infecção pelo 

Vírus da Imunodeficiência Humana, Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, Infecção 

pelo HIV em gestantes, parturientes ou puérperas e, sífilis adquirida, sífilis em gestantes 

e congênita. 

Produto 2: Documento contendo análise exploratória de dados da Síndrome da 

Imunodeficiência Adquirida dos municípios de Manaus/AM, Recife/PE, Rio de 

Janeiro/RJ, São Paulo/SP, Curitiba/PR, Florianópolis/SC, Porto Alegre/RS e 

Brasília/DF: análise descritiva de tendência histórica. 

Produto 3: Documento contendo análise de aspectos epidemiológicos da Síndrome da 

Imunodeficiência Adquirida em pessoas entre dez e dezenove anos de idade no Brasil: 

análise descritiva de tendência histórica da epidemia em adolescentes. 

Produto 4: Documento contendo análise exploratória de dados de mortalidade pela 

Síndrome da Imunodeficiência Adquirida no Brasil: análise descritiva de tendência 

histórica. 

Produto 5: Documento contendo análise de aspectos epidemiológicos dos casos da 

Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, quanto ao grau de escolaridade e raça e cor 

da pele autodeclarada no Brasil: análise indicadora de nível socioeconômico. 

Produto 6: Documento contendo análise de aspectos epidemiológicos dos casos de 

Síndrome da Imunodeficiência Adquirida em pessoas com idade igual ou superior a 

sessenta anos no Brasil: análise descritiva de tendência histórica da epidemia em idosos. 

7. Local de Trabalho: Brasília/DF 

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

 


