
 

                                                                                          

TC n° 66 – OPAS contrata prestação de serviços 

TC/66  EDITAL Nº 19/2016 

1. Perfil: Código 056/2016 

2. Nª de vagas: 01 

3. Qualificação educacional: Profissional de nível superior completo na área da saúde. 

Pós-graduação na área da saúde. 

4. Experiência profissional: Experiência em implementação e avaliação de políticas 

públicas. Experiência em projetos de cooperação internacional. Conhecimentos em 

planejamento e pesquisa de políticas públicas de saúde relacionadas ao enfrentamento 

da epidemia de DST/HIV/Aids. Conhecimento e experiência na formulação de políticas 

e projetos intersetoriais para estados e municípios. 

5. Metodologia:  A metodologia consiste na coleta e análise de dados das ações programadas 

e executadas no âmbito da Interfederativa do Estado do Rio Grande do Sul; participar de 

reuniões com representantes da Sociedade Civil; consolidar dados. 
6. Produtos/Resultados esperados: Produto 1: Documento contendo revisão crítica das 

ações programadas e executadas até a presente data, pela Cooperação Interfederativa em 

resposta à epidemia de Aids no Rio Grande do Sul, desde sua implementação e, proposta de 

redefinição do plano de trabalho implementado, identificando as ações mais urgentes e 

complementares àquelas já executadas. Produto 2: Documento contendo pesquisa para o 

levantamento das necessidades das redes de atenção nos municípios prioritários para a 

Cooperação Interfederativa no contexto das DST/HIV/Aids no Rio Grande do Sul. Produto 3: 

Documento contendo proposta das ações a serem desenvolvidas para fortalecer a gestão dos 

serviços de saúde estaduais e dos municípios prioritários da Cooperação Interfederativa, de 

forma a valorizar e estimular iniciativas locais que sejam de real impacto na situação 

epidemiológica das DST/HIV/AIDS e hepatites virais. Produto 4: Documento contendo 

proposta de aprimoramento das quatro câmaras técnicas de assessoramento do Grupo de 

Trabalho da Cooperação Interfederativa do Rio Grande do Sul: Gestão de Redes e Linha de 

Cuidado, Vigilância Epidemiológica, Prevenção e Regiões prioritárias, por meio do 

fortalecimento da gestão estadual através da educação permanente. Produto 5: Documento 

contendo ações para a implantação dos processos de Educação Permanente nos quinze 

municípios prioritários. Produto 6: Documento contendo proposta de internacionalização das 

práticas da cooperação interfederativa, de acordo com parâmetros internacionais 

comprovadamente úteis para o contexto da epidemia de Aids no Rio Grande do Sul. 

7. Local de Trabalho: Brasília/DF  

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

1. Perfil: Código 057/2016 

2. Nª de vagas: 01 

3. Qualificação educacional: Profissional de nível superior na área da saúde. Pós-

graduação na área da saúde. 

4. Experiência profissional: Experiência em implementação e avaliação de políticas 

públicas. Experiência em pesquisas relacionadas a epidemia de DST/HIV/Aids e 

populações chave. Conhecimento e experiência na formulação de políticas e projetos 

intersetoriais para estados e municípios. 

5. Metodologia:  A metodologia aplicada consiste na coleta e análise das ações 

desenvolvidas no âmbito da Interfederativa; levantamento das necessidades referentes 

aos programas e serviços relacionados as DST/Aids do Estado do Rio Grande do Sul e 

dos municípios prioritários da Cooperação Interfederativa, bem como dos membros da 

sociedade civil organizada. 

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

Trabalho para as ações da Cooperação Interfederativa para o ano de 2016 a partir do 



levantamento das necessidades das Câmaras Técnicas instituídas, envolvendo gestão 

estadual e dos municípios prioritários, serviços, populações vulneráveis e organizações 

não-governamentais no contexto das DST/HIV/Aids no Rio Grande do Sul. Produto 2: 

Documento contendo propostas de novas estratégias, a partir das ações programadas e 

executadas nos anos de 2014 e 2015 pela Cooperação Interfederativa do RS, para 

resposta a epidemia de DST/HIV/Aids no Rio Grande do Sul. Produto 3: Documento 

contendo plano de intervenção para populações vulneráveis no contexto das 

DST/HIV/Aids no âmbito da Cooperação Interfederativa do Rio Grande do Sul. Produto 

4: Documento contendo pesquisa para o levantamento das necessidades da área de 

prevenção nos municípios prioritários que compõem a Cooperação Interfederativa, no 

contexto das DST/HIV/Aids no Rio Grande do Sul. Produto 5: Documento contendo 

proposta de plano de trabalho a partir do levantamento das necessidades da área de 

prevenção, envolvendo gestão estadual e dos municípios prioritários, serviços, 

populações vulneráveis e organizações não-governamentais no contexto das 

DST/HIV/Aids no Rio Grande do Sul. Produto 6: Documento contendo a avaliação da 

implementação do plano de ação da Cooperação Interfederativa no ano de 2016 para 

resposta a epidemia de DST/HIV/Aids no Rio Grande do Sul, envolvendo gestão 

estadual e dos municípios prioritários, serviços e controle social, populações 

vulneráveis e organizações não-governamentais no contexto das DST/HIV/Aids no Rio 

Grande do Sul; e, levantamento das ações executadas no período no âmbito da 

cooperação. 

7. Local de Trabalho: Brasília/DF 

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

 


