
 

                                                                                          

TC n° 66 – OPAS contrata serviços 

TC/66  EDITAL Nº 04/2015 
1. Perfil: Código 10/2015 
2. Nª de vagas: 01 
3. Qualificação educacional: Nível superior completo em qualquer área de conhecimento. 

4. Experiência profissional: Experiência mínima de 2 (dois) anos em planejamento, organização, 

execução de eventos. Conhecimento em monitoramento e avaliação de eventos. 

5. Metodologia:  

A metodologia consiste na identificação e desenvolvimento do processo utilizando como ferramenta o 

levantamento do conteúdo, pesquisa teórica e consulta a sítios, coleta de dados referentes às ações 

nacionais e agenda de atividades do DDAHV. Estudos realizados com foco nas análises das 

programações originárias dos eventos nacionais, utilizando material didático-pedagógico. Consistirá 

também na realização de entrevistas com técnicos para esclarecimentos sobre os temas/pautas/agendas de 

discussão, gerando a identificação de procedimentos técnicos disponibilizados nas ações para subsídio à 

elaboração do documento. 

6. Produtos/Resultados esperados:  

Produto 1: Avaliação do processo de participação do Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais no 

Seminário de Avaliação do Projeto Viva Melhor Sabendo(Vms), com vistas à identificação e 

detalhamento dos principais aspectos técnicos e propostas encaminhamento técnicos e futuras ações do 

MS. Produto 2: Avaliação do processo de participação do Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais 

no Encontro OPAS/OMS sobre a Estratégia Global em DST, HIV e HV, com vistas à identificação e 

detalhamento dos principais aspectos técnicos e propostas encaminhamento técnicos e futuras ações do 

MS. Produto 3: Avaliação do processo de participação do Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais 

no Curso de Formação de Novas Lideranças das Populações – Chaves visando o Controle Social do 

Sistema Único de Saúde , com vistas à identificação e detalhamento dos principais aspectos técnicos e 

propostas encaminhamento técnicos e futuras ações do MS. Produto 4: Avaliação do processo de 

participação do Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais na Reunião Nacional de Vigilância 

Epidemiológica das Hepatites Virais, com vistas à identificação e detalhamento dos principais aspectos 

técnicos e propostas encaminhamento técnicos e futuras ações do MS.  Produto 5: Avaliação do processo 

de participação do Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais na Oficina de Monitoramento dos 

Projetos de Pesquisa Contratados pelos Editais, Chamamentos Públicos e Projetos Estratégicos, com 

vistas à identificação e detalhamento dos principais aspectos técnicos e propostas encaminhamento 

técnicos e futuras ações do MS. 

7. Local de Trabalho: Brasília/DF 

8. Duração do contrato: até 11 meses. 

 

 

 
 


