
 

                                                                                          

TC n° 66 – OPAS contrata serviços 

TC/66  EDITAL Nº 04/2016 

1. Perfil: Código 05/2016 

2. Nª de vagas: 01 

3. Qualificação educacional: Nível superior completo na área de ciências humanas. 

4. Experiência profissional: Conhecimento em arquitetura da informação, redação para 

web e produção para mídias digitais. Experiência em criação de conteúdos digitais sobre 

prevenção às DST, Aids e Hepatites virais. 

5. Metodologia: Pesquisar conteúdo eletrônico sobre a temática DST, aids e hepatites 

virais. Analisar dados estatísticos de alcance das ações nas redes sociais e no site do 

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

Realizar pesquisa e avaliação do meio digital mais eficaz para veiculação das 

informações destinadas aos públicos-alvos vulneráveis. Utilizar o sistema google 

analytics; utilizar o gerenciador de conteúdo Drupal; realizar pesquisas quantitativas e 

analíticas junto aos usuários das redes e mídias digitais do Departamento de Vigilância, 

Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais. 

6. Produtos/Resultados esperados: Produto 1 - Documento contendo avaliação do 

alcance da Campanha de Carnaval 2016 nas redes sociais do Departamento de 

Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais, com vistas a 

identificar pontos de melhoria para futuras campanhas.  

Produto 2 - Documento contendo projeto de comunicação digital para a utilização das 

redes sociais do Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e 

Hepatites Virais para o ano de 2017, de acordo com o calendário/campanhas elaboradas 

pelo referido órgão. 

Produto 3 - Documento contendo estudo de perfil dos usuários das redes sociais do 

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

tendo em vista adequação de linguagem/material a ser divulgado em tais veículos 

midiáticos. 

Produto 4 - Documento contendo estratégia de comunicação para divulgação do 

Boletim Epidemiológico de Aids e dos dados mais relevantes  desta publicação em 

redes sociais e no site do Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, 

Aids e Hepatites Virais,  

Produto 5 - Documento contendo avaliação das ações de divulgação da política de 

Profilaxia Pré-Exposição nas redes sociais do Departamento de Vigilância, Prevenção e 

Controle das DST, Aids e Hepatites Virais, com o intuito de verificar a 

aceitação/rejeição/compreensão das pessoas que compõem essas redes. 

7. Local de Trabalho: Brasília/DF 

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

 

1. Perfil: Código 06/2016 

2. Nª de vagas: 01 

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

ciências sociais. Pós-graduação na área da saúde. 

4. Experiência profissional: Experiência no desenvolvimento de ações de 

fortalecimento de processos de articulação e interlocução com movimentos sociais que 

atuam com DST/Aids e Hepatites Virais, com ênfase em raça e gênero. 

Experiência em estudo epidemiológico de caráter descritivo com vistas à identificação 

do perfil das pessoas co-infectadas com HIV/TB. 

5. Metodologia: A metodologia aplicada para o desenvolvimento dos produtos consiste 

na coleta de dados epidemiológicos Regionais do HIV, Sífilis e Tuberculose, por meio 



do Sistema de Notificação, incluindo recortes étnicos e raciais; elaboração de estratégias 

para facilitar o acesso à testagem do HIV, Sífilis e Hepatites Virais de populações Negra  

e Quilombola, condizentes com as  diretrizes estabelecidas nas políticas públicas de 

saúde  em vigência voltadas a esses agravos. 

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

em prevenção da co-infecção TB-HIV nas regiões Nordeste e Centro-Oeste, com recorte 

raça-cor, baseado em análise epidemiológica descritiva dos dados do Sistema de 

Informação de Agravos de Notificação (Sinan), com vistas a contribuir com as 

estratégias de enfrentamento da epidemia de aids na região. 

Produto 2: Documento contendo proposta de ações em prevenção da co-infecção TB-

HIV nas regiões Sul e Sudeste, com recorte raça-cor, baseado em análise 

epidemiológica descritiva dos dados do Sistema de Informação de Agravos de 

Notificação (Sinan), com vistas a contribuir com as estratégias de enfrentamento da 

epidemia de aids na região. 

Produto 3: Documento contendo análise do processo de intercâmbio de experiência 

entre Brasil e Moçambique nos temas de prevenção, direitos humanos e fortalecimento 

social no período de novembro de 2014 e março de 2015, com o objetivo de contribuir 

com a proposição de ações de cooperação entre os países para fortalecimento das ações 

de enfrentamento de temas prioritários voltados às DST/Aids e as Hepatites Virais. 

Produto 4: Documento contendo proposta de um plano intersetorial de ações 

comunitárias em prevenção da sífilis em mulheres, a partir da análise das informações 

do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan), usando o recorte raça-cor 

e região do país, com o objetivo de contribuir para o fortalecimento das ações do Plano 

Nacional para a Redução da sífilis nas regiões do país que apresentam maior incidência. 

Produto 5: Documento contendo proposta de ações de promoção das novas estratégias 

de prevenção do HIV e Hepatites Virais  para a população negra e quilombola, com 

base na análise das atividades executadas pelo Grupo de Trabalho de raça e gênero no 

período de 2012 a 2015. 

Produto 6: Documento contendo proposta de um plano de trabalho intersetorial de ações 

de prevenção e testagem do HIV e Hepatites Virais entre a população quilombola, com 

base nos dados de incidência do HIV entre essa população, referente no período de 

julho 2013 a julho de 2015.   

7. Local de Trabalho: Brasília/DF 

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

1. Perfil: Código 07/2016 

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 no desenvolvimento de projetos de promoção 

da saúde. Experiência no manejo do HIV em serviços públicos de saúde. Experiência 

com a implementação da prevenção combinada com ênfase em estratégias biomédicas. 

5. Metodologia: A metodologia consiste em realizar coleta de dados dos Comitês de 

Investigação da transmissão Vertical para identificação de municípios críticos; realizar 

levantamento bibliográfico sobre os processos de certificação de Zero Transmissão 

Vertical do HIV em demais países que estão pactuados com os Organismos 

Internacionais; participar de reuniões técnicas; realizar visita técnica aos locais de 

pesquisa sobre Profilaxia Pré Exposição (PreP) para identificação das realidade e 

necessidades para a construção da Rede; analisar bancos de dados para identificação das 

realidades regionais; participar de encontros e reuniões do Grupo de Trabalho de 

Profilaxia Pós-Exposição (PEP) e Profilaxia Pré Exposição (PreP). 

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

parâmetros técnicos para a certificação de municípios como: Municípios Zero 

Transmissão Vertical do HIV. O produto tem como finalidade fornecer um documento 



sobre o processo de certificação de municípios como “Municípios Zero Transmissão 

Vertical do HIV”, visando o fortalecimento das políticas públicas municipais com foco 

na redução e eliminação da Transmissão Vertical do HIV. 

Produto 2: Documento contendo  a proposta de construção  de rede de Profilaxia Pré 

Exposição (PreP), para compor o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas de 

Profilaxia Pré Exposição, com o objetivo de fomentar as ações de prevenção combinada 

do HIV/aids. 

Produto 3: Documento contendo análise da implementação do Protocolo Clínico e 

Diretrizes Terapêuticas de Profilaxia Pós-Exposição (PEP), relativo ao aumento do uso 

da tecnologia no SUS, bem como dos esquemas de antirretrovirais utilizados. 

Produto 4: Documento contendo proposta de documento norteador para a construção da 

rede de Profilaxia Pré Exposição para gestores de saúde. O produto visa contribuir com 

a implantação da Profilaxia Pré Exposição nos territórios como uma política pública, de 

forma a fortalecer  a gestão. 

Produto 5: Documento contendo estudo sobre o uso do aplicativo Profilaxia Pós-

Exposição (PEP) entre a população chave, com o objetivo de contribuir para a 

qualificação da ferramenta (Aplicativo PEP) para a prevenção no Brasil. 

7. Local de Trabalho: Brasília/DF 

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

 


