
 

                                                                                          

Contrata 

Serviços 

 

TC/66  EDITAL Nº 06/2014 
1. Perfil: Código 011/2014 
2. Nª de vagas: 01 
3. Qualificação educacional: Profissional com graduação na área da saúde. Especialização na área da 

saúde. 

4. Experiência profissional: Experiência mínima de 2 anos em saúde pública. Experiência em artigos 

acadêmicos, com artigos publicados na área de saúde pública.  
5. Metodologia:  

- Revisão e análise de publicações acadêmicas, científicas e do Ministério da Saúde que tratem da 

saúde de travestis e transexuais; 

- Análise e incorporação do documento, a ser fornecido pelo Departamento de DST, HIV, Aids e 

Hepatites Virais, que contém as recomendações propostas pelas diferentes áreas técnicas do 

Ministério da Saúde, SPM e representações dos movimento LGBT para qualificar o Guia;    

- Apresentação do documento preliminar revisado: “Atenção Integral em Saúde para Travestis e 

Transexuais – Diretrizes para Profissionais de Saúde” em reunião do Comitê Intraministerial de 

Saúde LGBT e sistematização das contribuições dos participantes;  

- Elaboração, a partir da atualização e revisão do material e recomendações do Comitê 

Intraministerial de Saúde LGBT, versão final do documento técnico: “Atenção Integral em 

Saúde para Travestis e Transexuais – Diretrizes para Profissionais de Saúde”, considerando a 

prevenção às DST, HIV, aids e hepatites virais; 

 -      Apresentação do documento final “Atenção Integral em Saúde para Travestis e Transexuais – 

Diretrizes para Profissionais de Saúde” em reunião do Comitê Intraministerial da Saúde LGBT. 

6. Produtos/Resultados esperados:  

Proposta preliminar do documento técnico “Atenção Integral em Saúde para Transgêneros – Diretrizes 

para Profissionais de Saúde” a partir das recomendações técnicas, mediante revisão e análise de 

publicações acadêmicas, científicas, e do Ministério da Saúde que tratem da saúde de travestis e 

transexuais, considerando a prevenção às DST, HIV, aids e hepatites virais. O documento deverá ser 

apresentado para considerações do Comitê Intraministerial de Saúde da População LGBT. 

Elaborar versão atualizada e brasileira do documento técnico: “Atenção Integral em Saúde para Travestis 

e Transexuais – Diretrizes para Profissionais de Saúde”, considerando a prevenção às DST, HIV, aids e 

hepatites virais, bem como apresentar o documento final na reunião no Comitê Intraministerial da Saúde 

LGBT. 

7. Local de Trabalho: Brasília/DF 

8. Duração do contrato: até 5 meses. 

 


