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TC/66  EDITAL Nº 10/2014 
1. Perfil: Código 016/2014 
2. Nª de vagas: 01 
3. Qualificação educacional: Nível superior completo na área da saúde. Pós-graduação em saúde 

pública. 

4. Experiência profissional: Experiência mínima de 4 (quatro) anos em saúde pública. Conhecimento em 

vigilância epidemiológica. 
5. Metodologia:  

 O primeiro passo será realizar reuniões com a presença dos responsáveis pelas Unidades 

Dispensadores de Medicamentos e sistemas de informações, e posteriormente realizar tratamento 

e limpeza dos bancos de dados dos Sistemas de Informação de Agravos de Notificação 

(SINAN), Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA-SUS), Sistema de Informações 

Hospitalares do SUS (SIH), Sistema de Controle Logístico de Medicamentos (SICLOM) e 

Sistema de Controle de Exames Laboratoriais da Rede Nacional de Contagem de Linfócitos 

CD4+/CD8+ e Carga Viral (SISCEL), e análise para estimar o tempo de sobrevida após o 

diagnóstico de aids em indivíduos diagnosticados no Estado do Amazonas no período de 2003 a 

2007, bem como o possível impacto dos esquemas de intervenção terapêutica e profilática na 

sobrevida e mortalidade por aids, segundo causas associadas. 

6. Produtos/Resultados esperados:  

Produto 1: Realizar relacionamento e análise dos bancos de dados de morbimortalidade de Aids dos 

Sistemas de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), Sistema de Informações Ambulatoriais do 

SUS (SIA-SUS), Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH), Sistema de Controle Logístico de 

Medicamentos (SICLOM) e Sistema de Controle de Exames Laboratoriais da Rede Nacional de 

Contagem de Linfócitos CD4+/CD8+ e Carga Viral (SISCEL), do estado do Amazonas no período de 

2003 a 2007, com objetivo de qualificar os dados para análise. 

Produto 2: Elaborar o Boletim Epidemiológico de Aids do  Estado do Amazonas, referente aos anos 2013 

e 2014. 

Produto 3: Estimar o tempo de sobrevida após o diagnóstico de aids em indivíduos diagnosticados no 

Estado do Amazonas no período de 2003 a 2007, notificados no Sistema de Informação de Agravos de 

Notificação (SINAN) e/ou no Sistema de Controle de Exames Laboratoriais (SISCEL)/ Sistema de 

Controle Logístico de Medicamentos (SICLOM). 

Produto 4: Identificar o possível impacto dos esquemas de intervenção terapêutica e profilática na 

sobrevida e analisar a mortalidade por aids, segundo causas associadas dos pacientes do Estado do 

Amazonas diagnosticados no período de 2003 a 2007. 

7. Local de Trabalho: Brasília/DF 

8. Duração do contrato: até 11 meses. 

 
 


