
 

                                                                                          

TC n° 66 – OPAS contrata prestação de serviços 

TC/66  EDITAL Nº 05/2016 

1. Perfil: Código 08/2016 

2. Nª de vagas: 01 

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

saúde. Pós-graduação na área da saúde. 

4. Experiência profissional: Experiência na avaliação de projetos de cooperação.  

Experiência na elaboração de relatórios de progresso de execução de projetos voltados 

às DST/HIV/AIDS. 

5. Metodologia: A metodologia aplicada consiste na coleta de dados e consolidação de 

informações; análise documental do projeto; visitas técnicas às organizações parceiras 

beneficiadas pelo Projeto.  

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

avaliação do Projeto de Melhoria da Gestão, Vigilância e Prevenção e Controle das 

DST, Aids e Hepatites Virais entre usuários de drogas, profissionais do sexo, população 

penitenciária e pessoas vivendo com HIV/Aids, incluindo: propósito e escopo da 

avaliação; etapas; principais métodos para coletar e analisar dados; fontes de 

informações a serem utilizadas; questões a serem usadas na avaliação; cronograma de 

execução de cada etapa; plano de logística prévio para atendimento às demandas de 

insumos, locomoção e reuniões. 

Produto 2: Documento técnico contendo relatório parcial de avaliação do Projeto 

Melhoria da Gestão, Vigilância e Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites 

Virais entre usuários de drogas, profissionais do sexo, população penitenciária e pessoas 

vivendo com HIV/Aids, com resultado da coleta de dados, sistematização e análise da 

informação técnica, estatística e financeira do Projeto (análise documental). 

Produto 3: Documento técnico contendo relatório final de avaliação do Projeto de 

Melhoria da Gestão, Vigilância e Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites 

Virais entre usuários de drogas, profissionais do sexo, população penitenciária e pessoas 

vivendo com HIV/Aids, consolidando resultados da análise documental e de pesquisa 

qualitativa realizada por meio de entrevistas com representantes do governo, parceiros, 

stakeholders e beneficiários. Esse relatório conterá: resultados obtidos; principais 

conclusões e recomendações; avaliação da relevância, eficiência, efetividade e 

sustentabilidade das atividades desenvolvidas; análise dos principais pontos críticos 

para a execução das ações; e lições aprendidas e boas práticas acumuladas ao longo da 

vigência do projeto. 

7. Local de Trabalho: Brasília/DF 

8. Duração do contrato: Até 06 (seis) meses. 

 

1. Perfil: Código 09/2016 

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 análise sistemática de dados e educação.  

Experiência em produção técnico-científica.  

5. Metodologia: O profissional deve valer-se de recursos presentes na literatura 

científica e leiga; de bases de dados públicas e disponíveis no Departamento de 

Vigilância, Prevenção e Controle das DST, AIDS e Hepatites Virais; realizar revisões 

bibliográficas, análises de documentos publicados pelo Ministério da Saúde; realizar 

visitas técnicas para incorporar observações e ideias e fortalecer a integralidade no 

âmbito da saúde pública brasileira; participar de eventos de natureza científica 



pertinentes às competências desenvolvidas na execução dos produtos. 

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

sobrevida de pacientes portadores de hepatite viral crônica submetidos à transplante de 

fígado, do ano de 2015. 

Produto 2: Documento contendo estudo de revisão do custo-efetividade de tratamentos 

para hepatite B crônica com análise de custos implicados nas diversas modalidades 

terapêuticas e estudo orçamentário de cenários para o Sistema Único de Saúde. 

Produto 3: Documento contendo plano de análise de resposta virológica sustentada em 

novos medicamentos para tratamento da hepatite C crônica, com o objetivo de  definir 

uma estrutura de avaliação dos novos medicamentos de ação direta, recentemente 

incorporados ao SUS, e permitir a construção de relatórios de assistência, fortalecendo a 

análise de custo-efetividade, responsabilidade administrativa e transparência pública. 

Produto 4: Documento contendo proposta metodológica de ação educativa sobre 

prevenção de transmissão vertical de hepatites virais, de acordo com as determinações 

do Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Prevenção da Transmissão Vertical 

de HIV, Sífilis e Hepatites Virais, voltada à sociedade civil organizada, gestores e 

profissionais de saúde envolvidos na assistência. 

Produto 5: Documento contendo proposta metodológica de ação educativa sobre 

assistência de hepatite B crônica e coinfecções, de acordo com as determinações do 

Protocolo Clínicas e Diretrizes Terapêuticas para Hepatite B e Coinfecções, voltada à 

sociedade civil organizada, gestores e profissionais de saúde envolvidos na assistência. 

7. Local de Trabalho: Brasília/DF 

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

1. Perfil: Código 10/2016 

2. Nª de vagas: 01 

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

humanas.   

4. Experiência profissional: Experiência no monitoramento de subprojetos voltados às 

DST, HIV e aids. Conhecimento em monitoramento e avaliação de projetos de 

Organizações da Sociedade Civil (OSC).  
5. Metodologia: Analisar os projetos de parceria do Departamento com organizações da 

sociedade civil; analisar a execução de ações desempenhadas pelas Organizações da 

Sociedade Civil; estudar o panorama das ações adotadas pelo Departamento de 

Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais para implementação 

da Lei nº 13.019/14 e eventuais alterações. 

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

comparativo entre a sistemática dos processos para financiamento de atividades para as 

Organizações da Sociedade Civil (OSC) utilizada no Departamento de Vigilância, 

Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais e o regime jurídico estabelecido 

Lei nº 13.019, de 31/07/2014, especificamente no que tange aos procedimentos e 

instrumentos de seleção das OSC. 

Produto 2: Documento técnico contendo estudo comparativo entre a sistemática dos 

processos para financiamento de atividades para as Organizações da Sociedade Civil 

(OSC) utilizada no Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e 

Hepatites Virais e o regime jurídico estabelecido Lei nº 13.019, de 31/07/2014, 

especificamente no que tange à formalização e execução das parcerias das OSC. 

Produto 3: Documento técnico contendo estudo comparativo entre a sistemática dos 

processos para financiamento de atividades para as Organizações da Sociedade Civil 

(OSC) utilizada no Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e 

Hepatites Virais e o regime jurídico estabelecido Lei nº 13.019, de 31/07/2014, 

especificamente no que tange aos procedimentos de prestação de contas. 

Produto 4: Documento técnico contendo estudo comparativo entre a sistemática dos 

processos para financiamento de atividades para as Organizações da Sociedade Civil 



(OSC) utilizada no Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e 

Hepatites Virais e o regime jurídico estabelecido Lei nº 13.019, de 31/07/2014, 

especificamente no que tange ao monitoramento e avaliação das parcerias firmadas com 

as OSC selecionadas OSC. 

Produto 5: Documento técnico contendo proposta de adequação da sistemática dos 

processos para financiamento de atividades para as Organizações da Sociedade Civil 

(OSC) do Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites 

Virais em conformidade com o regime jurídico estabelecido Lei nº 13.019, de 

31/07/2014. 

7. Local de Trabalho: Brasília/DF 

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

1. Perfil: Código 11/2016 

2. Nª de vagas: 01 

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

social – jornalismo. 

4. Experiência profissional: Experiência na criação de textos jornalísticos. Experiência 

na elaboração de projetos e material educativo sobre prevenção das DST/aids. 

5. Metodologia: A metodologia será aplicada por meio de pesquisa e análise dos dados 

das ações da Cooperação Interfederativa do Amazonas; seleção e entrevistas com 

gestores; visitas técnicas aos municípios prioritários da cooperação; elaboração de 

textos e adequação dos textos às normas editoriais. 

6. Produtos/Resultados esperados: Produto 1: Documento contento elaboração plano 

de trabalho que será utilizado como guia editorial do caderno de Boas Práticas sobre as 

ações da Cooperação Interfederativa do Amazonas, com o objetivo de divulgar junto 

aos diversos níveis o modelo de gestão para o enfrentamento do HIV/aids. Produto 2: 

Documento contendo textos técnicos em formato jornalístico, bem como organização de 

editorial do caderno de Boas Práticas sobre as ações da Cooperação Interfederativa do 

Amazonas, e adequação dos textos às normas editoriais. Produto 3: Documento 

contendo sumário executivo de comunicação de informações acerca dos resultados da 

Cooperação Interfederativa do Amazonas no  desenvolvimento de ações coordenadas 

para redução da incidência de aids na região. 

7. Local de Trabalho: Brasília/DF 

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

 


