
 

                                                                                          

TC n° 66 – OPAS contrata prestação de serviços 

TC/66  EDITAL Nº 13/2016 

1. Perfil: Código 031/2016 

2. Nª de vagas: 01 

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

humanas. 

4. Experiência profissional: Experiência no processo logístico realizado para 

medicamentos antirretrovirais. Experiência na logística de recebimento e distribuição de 

medicamentos antirretrovirais para atendimento de ações judiciais. 

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

consiste na análise dos processos que envolvem a logística de recebimento, distribuição 

de medicamentos e estoque de devolução de insumos da saúde, e relatórios estratégicos 

sobre a distribuição e atendimento dos medicamentos adquiridos por ação judicial e 

antirretrovirais. 

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

processo logístico realizado para o recebimento e distribuição de medicamentos 

importados, para o tratamento das DST e aids, para o atendimento de ações judiciais, 

sugerindo melhorias aos problemas identificados para a otimização do processo. 

Produto 2: Documento contendo estudo de caso sobre o processo logístico realizado 

para a distribuição do medicamento Fosamprenavir 700mg, no ano de 2015, com vistas 

à identificação dos pontos críticos para a otimização do processo.  

Produto 3: Documento contendo estudo de caso sobre o processo logístico realizado 

para a distribuição e armazenamento do medicamento Fumarato de Tenofovir 

Desoproxila + Lamivudina, no primeiro semestre 2016, com sugestão de alternativas e 

melhorias aos problemas identificados. 

Produto 4: Documento contendo estudo de caso sobre o processo logístico realizado 

para o recebimento dos insumos Kit Diagnóstico Teste Rápido Bioeasy HIV, no 

segundo semestre de 2016, com vistas à identificação dos pontos críticos e otimização 

do processo.  

Produto 5: Documento contendo estudo de caso sobre o processo logístico realizado 

para o recebimento e distribuição do medicamento Nevirapina 200 mg no segundo 

semestre 2016, com vistas à identificação dos pontos críticos e otimização do processo. 

7. Local de Trabalho: Brasília/DF 

8. Duração do contrato: Até 10 (dez) meses. 

 

1. Perfil: Código 032/2016 

2. Nª de vagas: 01 

3. Qualificação educacional: Nível superior completo em ciências humanas. 

4. Experiência profissional: Experiência no processo de formalização e execução de 

serviços. Experiência no desenvolvimento de estudos e avaliação de processos de 

aquisição voltados às DST/HIV/aids. 

5. Metodologia:  A metodologia consiste em elaborar estudos técnicos preliminares por 

meio de pesquisas documentais, bibliográficas e pesquisas de mercados, avaliando os 

processos licitatórios do Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, 

Aids e Hepatites Virais – DDAHV, bem como analisar e identificar os problemas, , 

além de especificar o que se deseja alcançar e a melhor maneira de como irá se alcançar 

determinado objetivo, afim de obter melhorias nos resultados para o DDAHV. 

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

abordagem dos principais aspectos relacionados a formalização do processo de 

contratação para realização de Pesquisa de Conhecimentos, Atitudes e Práticas (PCAP) 



no município de Curitiba.Produto 2 - Documento contendo estudo com abordagem dos 

principais aspectos relacionados à execução do processo para realização da pesquisa 

com população chave (Respondent Driven Sampling – RDS Travestis).Produto 3 – 

Documento contendo estudo com abordagem dos principais aspectos relacionados à 

execução do processo para realização da pesquisa com população chave (Respondent 

Driven Sampling – RDS HSH).Produto 4 – Documento contendo estudo com 

abordagem dos principais aspectos relacionados à execução do processo para realização 

da pesquisa com população chave (Respondent Driven Sampling – RDS Mulheres 

Profissionais do Sexo).Produto 5 – Documento contendo estudo com abordagem dos 

principais aspectos relacionados ao processo de contratação para realização da pesquisa 

com conscritos das Forças Armadas. 

7. Local de Trabalho: Brasília/DF 

8. Duração do contrato: Até 10 (dez) meses. 

 

1. Perfil: Código 033/2016 

2. Nª de vagas: 01 

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

4. Experiência profissional: Experiência no processo de monitoramento de gestão e 

execução de projetos. Experiência em implementação de processos financeiros. 

Experiência com sistema de gestão financeira do setor público. 

5. Metodologia:  Realizar pesquisa bibliográfica; coletar e analisar dados de execução 

de projetos do Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e 

Hepatites Virais. 

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

situacional do processo de acompanhamento e gestão de informações acerca da 

execução de projetos de cooperação técnica internacional, com vistas à identificação de 

lacunas no sistema SIMOP. Produto 2 - Documento contendo proposta de mecanismos 

para aprimoramento do processo de gestão de informações da execução de projetos de 

cooperação técnica internacional com vistas a torná-lo mais eficiente. Produto 3 - 

Documento contendo avaliação da implementação dos mecanismos para aprimoramento 

do processo de gestão de informações da execução de projetos de cooperação técnica 

internacional com vistas à identificação de lacunas no sistema SIMOP. Produto 4 - 

Documento contendo diagnóstico situacional do processo de acompanhamento e gestão 

de informações da execução de projetos de cooperação técnica internacional com vistas 

à identificação de lacunas no sistema SIGA. Produto 5 - Documento contendo avaliação 

da implementação dos mecanismos para aprimoramento do processo de gestão de 

informações da execução de projetos de cooperação técnica internacional com vistas à 

identificação de lacunas no sistema SIGA. 

7. Local de Trabalho: Brasília/DF 

8. Duração do contrato: Até 10 (dez) meses. 

 

1. Perfil: Código 034/2016 

2. Nª de vagas: 01 

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

sociais. 

4. Experiência profissional: Experiência no desenvolvimento de ações educativas 

voltadas às hepatites virais. Conhecimento na análise e desenvolvimento de projetos 

voltados à promoção da saúde. 

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

consiste em pesquisa exploratória; coleta de dados; análise de dados e participação em 

reuniões técnicas. 



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

educativa voltada a população de rua, com o objetivo de disseminar informações e 

incentivar a prevenção, testagem e o diagnóstico das hepatites virais, A, B e C nesta 

população. Produto 2: Documento contendo elaboração de ações educativas voltadas 

aos profissionais que atuam em Portos, com o objetivo de disseminar informações para 

o fortalecimento das iniciativas de testagem rápida para triagem de HBV e HCV em 

regiões portuária, buscando  fortalecer ações de prevenção e diagnóstico das hepatites 

virais. Produto 3: Documento contendo estratégias educativas, voltadas a mulheres 

extrativistas no âmbito do Projeto Bagagem das Mulheres da Floresta, com o objetivo 

de de fortalecer a promoção e prevenção das hepatites virais nas comunidades e ampliar 

as ações educativas voltadas a este público. Produto 4: Documento contendo revisão da 

bibliografia sobre o tema: crianças da região Amazônica que foram infectadas pelo 

Vírus da Hepatite B e D, com o objetivo de construir materiais técnicos que sirvam de 

subsídios para intervenções focalizadas em crianças. Produto 5: Documento contendo 

elaboração de ação educativa voltada a  População Privada de Liberdade, com foco na 

prevenção, testagem e diagnóstico das hepatites  B, C. 

7. Local de Trabalho: Brasília/DF 

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

 

1. Perfil: Código 035/2016 

2. Nª de vagas: 01 

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

ciências sociais. 

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

científicos. Experiência na gestão de política de vigilância, prevenção e controle das 

hepatites virais. 

5. Metodologia:  Participar de reuniões no Departamento de Vigilância, Prevenção e 

Controle das DST, Aids e Hepatites Virais do Ministério da Saúde. Analisar as ações de 

mobilização para prevenção das Hepatites Virais B e C. Realizar o levantamento de 

dados quantitativos e qualitativos acerca das ações de prevenção. Realizar o 

levantamento e análise dos bancos de dados dos sistemas de informação do 

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

Realizar pesquisa bibliográfica. 

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

de mobilização para prevenção das hepatites virais A, B e C junto às populações 

extrativistas, ribeirinhas e remanescentes de quilombos, localizados na região norte do 

país objetivando a redução da vulnerabilidade dessas populações frente a esse agravo.  

Produto 2: Documento contendo estratégia para o monitoramento dos eventos adversos 

no tratamento da Hepatite C crônica por meio  do Sistema de Vigilância de Fatores de 

Risco e Proteção para Doenças Crônicas. Produto 3: Documento contendo estratégia 

para realização de ação educativa para prevenção às hepatites virais destinadas às 

populações de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais (LGBT), em parceria 

com a Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais 

(ABGLT) com intuito de promover o acesso aos mecanismos de prevenção das 

hepatites virais junto às essas populações chave também consideradas com maior 

vulnerabilidade . Produto 4: Documento contendo mapeamento das Redes de Atenção 

as Hepatites Virais das regiões Centro-Oeste,   Sudeste e Sul, com o objetivo de facilitar 

o atendimento ao usuário e o referenciamento de abrangência mais próximo ao cidadão. 

Produto 5: Documento técnico contendo proposta para mobilização de prevenção das 

hepatites B e C junto à população penitenciária tendo como objetivo a redução da 

vulnerabilidade dessa população para o agravo das hepatites virais. 

7. Local de Trabalho: Brasília/DF 



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

 

1. Perfil: Código 036/2016 

2. Nª de vagas: 01 

3. Qualificação educacional: Nível superior completo em ciências sociais. Pós-

graduação na área da saúde. 

4. Experiência profissional: Experiência na ampliação da cobertura de diagnóstico e 

prevenção das DST, HIV/Aids e hepatites virais. Experiência na inclusão de novas 

tecnologias para o diagnóstico e prevenção das DST, HIV/Aids e hepatites virais. 

5. Metodologia:  A metodologia aplicada para o desenvolvimento dos serviços técnicos 

consistirá no levantamento e análise dos dados relativos à implementação do 

diagnóstico para a proposição de estratégias para ampliação do acesso. 

6. Produtos/Resultados esperados: Produto 1: Documento contendo estratégia para a 

implementação do teste rápido de HIV com amostra de fluido oral para as equipes da 

estratégia da saúde da família no estado do Amazonas, com objetivo de ampliar o 

acesso da população ao diagnóstico do HIV. Produto 2: Documento contendo estratégia 

para a implementação do teste rápido de HIV com amostra de sangue total para 

profissionais de saúde que atuam nos serviços de atendimento às pessoas com 

tuberculose no estado do Amazonas. Produto 3: Documento contendo proposta de 

estratégias para a ampliação do diagnóstico precoce e prevenção combinada com base 

nos dados epidemiológicos do estado do Rio de Janeiro. Produto 4: Documento 

contendo proposta de estratégias de vinculação dos pacientes pós-diagnóstico do HIV 

objetivando a retenção desses usuários na rede de atendimento. Produto 5 - Documento 

contendo diagnóstico situacional dos Centros de Testagem e Aconselhamento (CTA) do 

país, tendo como objetivo subsidiar tecnicamente a reformulação das diretrizes desses 

serviços no contexto das Redes de Atenção à Saúde, incorporando novas práticas e 

novas tecnologias de prevenção. 

7. Local de Trabalho: Brasília/DF 

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

 

 

 


