
 

                                                                                          

TC n° 66 – OPAS contrata prestação de serviços 

TC/66  EDITAL Nº 07/2016 

1. Perfil: Código 13/2016 

2. Nª de vagas: 01 

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

humanas. 

4. Experiência profissional: Experiência em avaliação de eventos técnicos e 

científicos. Experiência em avaliação do lançamento de campanhas e planejamento de 

ações. Experiência na promoção e avaliação de ações voltadas às DST/AIDS/HV. 

5. Metodologia:  Avaliar documentos resultantes das reuniões técnicas. Participar de 

reuniões com o corpo técnico do Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das 

DST, Aids e Hepatites Virais. Coletar e analisar dados. Participar de reuniões com as 

áreas técnicas envolvidas nas ações. 

6. Produtos/Resultados esperados: Produto 01: Documento técnico contendo 

avaliação do processo de participação do Departamento de Vigilância, Prevenção e 

Controle das DST, Aids e Hepatites Virais na Reunião da Comissão de Articulação com 

Movimentos Sociais (CAMS) com vistas à identificação e detalhamento dos principais 

aspectos técnicos e propostas encaminhamento técnicos e futuras ações do MS. 

Produto 02: Documento técnico contendo avaliação do processo de participação do 

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

Oficina de articulação com as Fundações de Amparo à Pesquisa e demais órgãos de 

fomento com vistas à identificação e detalhamento dos principais aspectos técnicos e 

propostas encaminhamento técnicos e futuras ações do MS. 

Produto 03: Documento técnico contendo avaliação do processo de participação do 

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

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 04: Documento técnico contendo avaliação do processo de participação do 

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

Reunião Nacional de Vigilância Epidemiológica de IST e HIV/AIDS e Divulgação do 

Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas de IST com vistas à identificação e 

detalhamento dos principais aspectos técnicos e propostas encaminhamento técnicos e 

futuras ações do MS. 

Produto 05: Documento técnico contendo avaliação do processo de participação do 

Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das 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 (onze) meses. 

 

 


