
 

                                                                                          

TC n° 66 – OPAS contrata prestação de serviços 

TC/66  EDITAL Nº 21/2016 

1. Perfil: Código 059/2016 

2. Nª de vagas: 01 

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

sociais. Pós-graduação em gestão em saúde. 

4. Experiência profissional: Experiência em planejamento de ações de prevenção às 

DST/HIV/aids. Experiência em análise de indicadores. Experiência em Planejamento 

Estratégico. 

5. Metodologia:  Coletar informações nas bases de dados do Departamento de 

Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais. Analisar o 

Planejamento Estratégico de 2015 e 2016. Analisar documentos produzidos sobre os 

temas a serem desenvolvidos. Revisar literatura. Sistematizar informações a fim de 

embasar as análises dos estudos. 

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

evolução das ações de DST, HIV/aids e Hepatites Virais no período de 2013 a 2015 

considerando as diretrizes internacionais e nacionais desenvolvidas na perspectiva da 

prevenção, assistência, tratamento e gestão. Produto 2. Documento técnico contendo 

análise do alcance das ações previstas no planejamento estratégico de 2016 do 

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

visando subsidiar o planejamento de 2017. Produto 3. Documento técnico contendo 

análise sobre o alinhamento das ações de prevenção, assistência, tratamento e gestão 

com as prioridades estabelecidas pelo Departamento de Vigilância, Prevenção e 

Controle das DST, Aids e Hepatites Virais no ano de 2016, visando o aprimoramento 

do processo de planejamento e a incorporação pelos estados das prioridades 

estabelecidas pelo Departamento. Produto 4. Documento técnico contendo análise do 

alcance das ações previstas no planejamento estratégico do Departamento para o 

primeiro semestre de 2017, visando realimentar a tomada de decisão, de forma que 

possam corrigir ou reforçar esse desempenho, assegurando que os resultados satisfaçam 

as metas, aos desafios e aos objetivos estabelecidos. Produto 5. Documento técnico 

contendo a análise das ações de DST, HIV/aids e Hepatites Virais dos estados 

brasileiros no que tange a incorporação das prioridades definidas pelo Departamento de 

Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais nas programações 

anuais de saúde, tomando-se como referência as informações contidas nos Relatórios de 

Gestão estaduais de 2015. 

7. Local de Trabalho: Brasília/DF  

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



1. Perfil: Código 060/2016 

2. Nª de vagas: 01 

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

Pós-graduação em estatística. 

4. Experiência profissional: Experiência em estatística descritiva. Experiência em 

construção de banco de dados para análise estatística. Experiência no manuseio do 

software estatístico SPSS. Experiência com análise de dados epidemiológicos de 

infecções sexualmente transmissíveis. 

5. Metodologia:  Será realizado estudo descritivo e retrospectivo da distribuição da 

incidência da aids, sífilis e hepatites virais pelo território brasileiro, considerando os 

dados epidemiológicos disponíveis mais atuais. Nas análises de HIV/aids serão 

considerados os dados de todos os indivíduos, portadores do HIV, notificados como 

pacientes de aids e, aqueles que atenderem aos critérios de definição de caso de aids 

para fins de vigilância epidemiológica, registrados nas distintas fontes de dados Sinan, 

SIM e Siscel/Siclom, no período de 1980 a junho de 2016. Nas análises de sífilis serão 

considerados os dados de todos os indivíduos que atenderem aos critérios de definição 

de caso de sífilis em gestantes e sífilis congênita para fins de vigilância epidemiológica, 

notificados no Sinan no período de janeiro de 2007 a junho de 2016. Nas análises de 

hepatites virais serão considerados os dados de todos os indivíduos que atenderem aos 

critérios de definição de caso de hepatites A, B, C, D ou E para fins de vigilância 

epidemiológica, notificados no Sinan no período de janeiro de 2007 a junho de 2016. 

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

dos dados epidemiológicos de hepatites B, C e D notificados no Sistema de Informação 

de Agravos de Notificação (Sinan-NET), na série histórica de 01 de janeiro de 2007 até 

31 de dezembro de 2015. Produto 2: Documento contendo análise estatística dos dados 

epidemiológicos de sífilis em gestantes e sífilis congênita em menores de um ano, 

notificados no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan-NET), na série 

histórica de 01 de janeiro de 2007 até 30 de junho de 2016.  Produto 3: Documento 

contendo análise estatística dos dados epidemiológicos de Aids, notificados no Sistema 

de Informação de Agravos de Notificação, declarados no Sistema de Informação sobre 

Mortalidade ou registrados no Sistema de Controle de Exames Laboratoriais da Rede 

Nacional de Contagem de Linfócitos e no Sistema de Controle Logístico de 

Medicamentos, desde o início da epidemia até 30 de junho de 2016. Produto 4: 

Documento contendo análise estatística dos dados epidemiológicos de HIV em 

gestantes, notificados no Sistema de Informação de Agravos de Notificação, desde o 

início da epidemia até 30 de junho de 2016.  Produto 5: Documento contendo análise 

estatística sobre as variáveis carga viral, cd4, dispensa de medicamentos e notificação 

no Sinan ou SIM dos pacientes HIV+ contidos no banco relacionado de HIV/aids, no 

período que se estende desde o início da epidemia até 30 de junho de 2016.  Produto 6: 

Documento contendo análise estatística dos dados epidemiológicos de hepatites A e E 

notificados no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan-NET), na série 

histórica de 01 de janeiro de 2007 até 31 de dezembro de 2015. 

7. Local de Trabalho: Brasília/DF 

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



1. Perfil: Código 061/2016 

2. Nª de vagas: 01 

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

humanas. Pós-graduação em ciências humanas. 

4. Experiência profissional: Experiência em gestão de contratos para aquisição de 

insumos estratégicos para saúde. Conhecimento em pesquisa de preços de mercado 

relacionados a medicamentos e insumos estratégicos. Experiência na avaliação de 

processo logístico realizado para insumos estratégicos em saúde voltados ao HIV e 

hepatites virais. 

5. Metodologia:  A metodologia a ser aplicada consistirá na avaliação de documentação 

pertinente a relatórios conclusivos de processos de compras e de legislações pertinentes 

ao tema; coleta e análise de dados preenchidos pela rede pública de saúde e avaliação do 

Sistema de Controle Logístico de Medicamentos (SICLOM). 

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

Operacional Padrão (POP) para avaliação das coberturas de tratamentos com os 

antirretrovirais. Produto 2: Documento contendo avaliação do impacto sobre o padrão 

de uso dos antirretrovirais com a incorporação de novo medicamento, com o objetivo de 

identificar as adequações necessárias da programação para aquisição. Produto 3: 

Documento contendo Procedimento Operacional Padrão (POP) para orientar os estados 

quanto à realização do inventário nacional de medicamentos antirretrovirais. Produto 4: 

Documento contendo Procedimento Operacional Padrão (POP) para o ressuprimento de 

medicamentos antirretrovirais aos estados. Produto 5: Documento contendo avaliação 

da versão gerencial do Sistema de Controle Logístico de Medicamentos (SICLOM) 

quanto à qualidade dos relatórios Mapa (movimento de estoque) e Boletins (consumo e 

retiradas) para proposição de melhorias. 

7. Local de Trabalho: Brasília/DF 

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

 



1. Perfil: Código 062/2016 

2. Nª de vagas: 01 

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

humanas. Pós-graduação na área da saúde. 

4. Experiência profissional: Experiência em avaliação de projetos voltados à saúde. 

Conhecimento de mapeamento de estratégias voltadas a gestão em saúde. 

5. Metodologia:  A metodologia consiste em analisar os resultados do monitoramento 

dos projetos de Eventos fomentados; analisar as informações disponíveis no Sistema de 

Monitoramento de Projetos (SIMOP); avaliar as informações e consolidar dados dos 

projetos de Eventos; avaliar a efetividade das ações dos projetos de Eventos referente ao 

ano de 2016, nas regiões Norte, Sul, Centro Oeste, Sudeste e Nordeste. 

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

abordagem dos principais aspectos relacionados à formalização do processo de fomento 

às ações de Eventos voltados às DST, aids e hepatites virais. 

Produto 2 - Documento contendo avaliação técnica dos projetos de Eventos, 

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

Hepatites Virais em 2016, desenvolvidos por Organizações da Sociedade Civil da 

região Sul, para verificação do alcance das metas previstas e eventuais dificuldades 

encontradas durante a execução parcial dos projetos. 

Produto 3 - Documento contendo avaliação técnica dos projetos de Eventos, 

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

Hepatites Virais em 2016, desenvolvidos por Organizações da Sociedade Civil da 

região Centro Oeste, para verificação do alcance das metas previstas e eventuais 

dificuldades encontradas durante a execução parcial dos projetos. 

Produto 4 - Documento contendo avaliação técnica dos projetos de Eventos, 

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

Hepatites Virais em 2016, desenvolvidos por Organizações da Sociedade Civil da 

região Sudeste, para verificação do alcance das metas previstas e eventuais dificuldades 

encontradas durante a execução parcial dos projetos. 

Produto 5 - Documento contendo avaliação técnica dos projetos de Eventos, 

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

Hepatites Virais em 2016, desenvolvidos por Organizações da Sociedade Civil da 

região Nordeste, para verificação do alcance das metas previstas e eventuais 

dificuldades encontradas durante a execução parcial dos projetos. 

7. Local de Trabalho: Brasília/DF  

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

 


