
 

                                                                                          
TC n° 66 – OPAS contrata serviços 

TC/66  EDITAL Nº 1/2016 
1. Perfil:  Código 1/2016 
2. Nª de vagas: 01 
3. Qualificação educacional: Profissional de nível superior completo em ciências 
humanas. 
4. Experiência profissional: Experiência no desenvolvimento de ações de saúde. 
Conhecimento sobre o projeto de testagem de HIV com a tecnologia do Fluido Oral. 
Experiência no desenvolvimento de ações de prevenção das DST e Aids. 
5. Metodologia: A metodologia consiste em analisar os resultados do monitoramento 
dos projetos de Fluido Oral fomentados; analisar as informações disponíveis no Sistema 
de Monitoramento de Projetos (SIMOP); avaliar as informações e consolidar dados dos 
projetos de Fluido Oral; avaliar a efetividade das ações dos projetos de Fluido Oral 
referente ao ano de 2015, nas regiões Norte, Sul, Centro Oeste, Sudeste e Nordeste. 
6. Produtos/Resultados esperados: Produto 1 - Documento contendo avaliação técnica 
dos projetos de Fluido Oral, fomentados pelo Departamento de Vigilância, Prevenção e 
Controle das DST, Aids e Hepatites Virais em 2015, desenvolvidos por Organizações 
da Sociedade Civil da região Norte, para verificação do alcance das metas previstas e 
eventuais dificuldades encontradas durante a execução dos projetos. 
Produto 2 - Documento contendo avaliação técnica dos projetos de Fluido Oral, 
fomentados pelo Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e 
Hepatites Virais em 2015, desenvolvidos por Organizações da Sociedade Civil da 
região Sul, para verificação do alcance das metas previstas e eventuais dificuldades 
encontradas durante a execução dos projetos. 
Produto 3 - Documento contendo avaliação técnica dos projetos de Fluido Oral, 
fomentados pelo Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e 
Hepatites Virais em 2015, desenvolvidos por Organizações da Sociedade Civil da 
região Centro Oeste, para verificação do alcance das metas previstas e eventuais 
dificuldades encontradas durante a execução dos projetos. 
Produto 4 - Documento contendo avaliação técnica dos projetos de Fluido Oral, 
fomentados pelo Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e 
Hepatites Virais em 2015, desenvolvidos por Organizações da Sociedade Civil da 
região Sudeste, para verificação do alcance das metas previstas e eventuais dificuldades 
encontradas durante a execução dos projetos. 
Produto 5 - Documento contendo avaliação técnica dos projetos de Fluido Oral, 
fomentados pelo Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e 
Hepatites Virais em 2015, desenvolvidos por Organizações da Sociedade Civil da 
região Nordeste, para verificação do alcance das metas previstas e eventuais 
dificuldades encontradas durante a execução dos projetos. 
7. Local de Trabalho: Brasília/DF 
8. Duração do contrato: até 11 (onze) meses. 
 


