
 

                                                                                          

TC n° 66 – OPAS contrata serviços 

TC/66  EDITAL Nº 21/2015 

1. Perfil: Código 47/2015 

2. Nª de vagas: 01 

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

ciências sociais. 

4. Experiência profissional: Experiência em elaboração de mapeamento e modelagem 

de processos estratégicos. Conhecimento em avaliação da implementação de melhorias 

em processos de negócio. 

5. Metodologia: Análise da composição de força de trabalho. 

Realizar pesquisas quantitativas e qualitativas (análise de documentos e entrevistas).  

Coleta e análise de dados das atividades desenvolvidas. 

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

documento com especificação de perfis profissionais de saúde, considerando as 

atividades e responsabilidades, com o objetivo de reestruturar as atividades do 

Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais e garantir maior efetividade da resposta 

nacional às DST/AIDS/Hepatites Virais. 

Produto 2: Documento contendo estudo da atual distribuição de profissionais de saúde 

no Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais, com vistas a dimensionar e 

aprimorar a composição para o alinhamento das necessidades institucionais e  garantir 

maior efetividade da resposta nacional às DST/AIDS/ Hepatites Virais. 

Produto 3: Documento contendo avaliação das necessidades de estruturação dos perfis 

dos profissionais de saúde para atendimento às demandas específicas do Departamento 

de DST, Aids e Hepatites Virais, com objetivo de subsidiar o estudo da força de 

trabalho e garantir maior efetividade da resposta nacional às DST/AIDS/ Hepatites 

Virais. 

Produto 4: Documento contendo proposta de metodologia para o dimensionamento dos 

perfis dos profissionais de saúde do Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais para 

estabelecer estratégias e planos de ação do Departamento a fim de garantir maior 

efetividade da resposta nacional às DST/AIDS/ Hepatites Virais. 

Produto 5: Documento contendo estudo de viabilidade de implantação do modelo de 

gestão por competências no Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais com intuito 

de suprir lacunas e agregar conhecimento. 

7. Local de Trabalho: Brasília/DF 

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

______________________________________________________________________ 

1. Perfil: Código 48/2015 

2. Nª de vagas: 01 

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

humanas. 

4. Experiência profissional:  Experiência em gestão do conhecimento e/ou informação. 

Experiência em desenvolvimento de tecnologias de treinamento e desenvolvimento.  

Experiência em análise e melhoria de processos de negócio. 

5. Metodologia: Desenvolvimento de conteúdo metodológico das Rodas de Conversa 

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

Sistematização dos conteúdos a serem trabalhados nas ações educativas.  

Levantamento e análise dos Objetivos Estratégicos do Ministério da Saúde afetos ao 

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

Levantamento bibliográfico.  

Mapeamento das fontes de informação pertinentes aos temas. 



6. Produtos/Resultados esperados: Produto 1: Documento contendo mapeamento dos 

principais problemas relacionados aos processos de trabalho do Departamento de 

Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais, incluindo proposta 

de ações educativas com base nos problemas identificados, de forma a aprimorar a 

gestão por resultados. 

Produto 2: Documento contendo proposta metodológica para as ações de Educação 

Permanente a serem realizadas no ano de 2017, de forma a garantir fortalecimento da 

capacidade de gestão e o consequente desenvolvimento organizacional. 

Produto 3: Documento contendo proposta de capacitação voltada ao desenvolvimento 

das competências institucionais e individuais de profissionais de saúde que atuam no 

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

Produto 4: Documento contendo avaliação das ações de Educação Permanente por meio 

de Rodas de Conversa realizadas no Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle 

das DST, Aids e Hepatites Virais. 

Produto 5: Documento contendo plano de ação  para ampliação da participação de 

profissionais nas Rodas de Conversa promovidas pelo Departamento de Vigilância, 

Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais. 

7. Local de Trabalho: Brasília/DF 

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

______________________________________________________________________ 

1. Perfil: Código 49/2015 

2. Nª de vagas: 01 

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

Ciências Humanas.  

4. Experiência profissional: Experiência em rede de acordos internacionais. 

Conhecimento e experiência com projetos em cooperação técnica. Experiência no 

acompanhamento e revisão de acordos e convênios. Experiência com estudo de 

viabilidade para ampliação de novas formas de cooperação internacional 

interinstitucional. 

5. Metodologia: Estudar mecanismos e instrumentos legais para formalização de 

intercâmbio interinstitucional.   

Pesquisar e analisar instrumentos legais para formalização de convênios. 

Realizar pesquisas bibliográficas sobre o tema. 

Mapear Universidades e trabalhos de destaque em DST, AIDS e Hepatites Virais. 

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

viabilidade para institucionalizar convênio com o objetivo de formalizar parcerias para 

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

a partir de instrumentos legalmente interpolados. 

Produto 2: Documento contendo estudo de viabilidade para estabelecer programas de 

intercâmbio acadêmico para as áreas técnicas correspondentes ao Departamento de 

Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais em parceria com o 

Ministério da Educação. 

Produto 3: Documento contendo revisão bibliográfica dos trabalhos de destaque de 

Universidades que coincidem com as áreas de excelência do Departamento de 

Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais. 

Produto 4: Documento contendo estudo de viabilidade para institucionalizar programas 

de intercâmbio interuniversitário voltados para institucionalizar Redes de Cooperação 

apoiados pelo Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e 

Hepatites Virais em parceria com os Organismos Internacionais. 

Produto 5: Documento contendo proposta de projeto de cooperação técnica que possa 

ser desenvolvido pelo Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, 

Aids e Hepatites Virais com base em indicadores e tendências de pesquisas atuais de 

acordo com parâmetros do Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/AIDS 



UNAIDS. 

7. Local de Trabalho: Brasília/DF 

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

1. Perfil: Código 50/2015 

2. Nª de vagas: 01 

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

ciências sociais.   

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

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

ações. 

5. Metodologia: Avaliar documentos resultantes das reuniões técnicas; 

Coletar dados referentes às ações nacionais e agenda de atividades do Departamento de 

Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais; Participar de 

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

DST, Aids e Hepatites Virais; 

Participar de reuniões com as áreas técnicas envolvidas nas ações. 

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

processo de participação do Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das 

DST, Aids e Hepatites Virais no 10º Congresso de HIV/Aids e 3º Congresso de 

Hepatites Virais, com vistas à identificação dos principais aspectos técnicos e futuras 

ações do Ministério da Saúde. 

Produto 2: Documento contendo avaliação do processo de participação do 

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

nas ações de lançamento da Campanha de Carnaval, com vistas à identificação dos 

principais aspectos técnicos e futuras ações do Ministério da Saúde. 

Produto 3: Documento contendo avaliação do processo de participação do 

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

Oficina de Trabalho de Carga Viral do HIV e das Hepatites Virais e de CD4, com vistas 

à identificação dos principais aspectos técnicos e futuras ações do Ministério da Saúde. 

Produto 4: Documento contendo avaliação do processo de participação do 

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

Reunião do Comitê de Infecções Sexualmente Transmissíveis, com vistas à 

identificação dos principais aspectos técnicos e futuras ações do Ministério da Saúde. 

Produto 5: Documento contendo avaliação do processo de participação do 

Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais no 

Dia Mundial de Combate a Sífilis, com vistas à identificação e detalhamento dos 

principais aspectos técnicos e futuras ações do Ministério da Saúde. 

7. Local de Trabalho: Brasília/DF 

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

______________________________________________________________________ 

1. Perfil: Código 51/2015 

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 em avaliação do lançamento de campanhas e planejamento de 

ações. 

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. 

Realizar pesquisa bibliográfica. 



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

processo de participação do Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das 

DST, Aids e Hepatites Virais no Encontro Regional Gay Latino, com vistas à 

identificação dos principais aspectos técnicos e futuras ações do Ministério da Saúde. 

Produto 2: Documento contendo avaliação do processo de participação do 

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

oficina Saúde Integral das mulheres vivendo com HIV/Aids, com vistas à identificação 

dos principais aspectos técnicos e futuras ações do Ministério da Saúde. 

Produto 3: Documento contendo avaliação do processo de participação do 

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

Reunião de Planejamento, com vistas à identificação dos principais aspectos técnicos e 

futuras ações do Ministério da Saúde. 

Produto 4: Documento contendo avaliação do processo de participação do 

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

DST, Aids e Hepatites Virais na Reunião da Comissão Nacional de DST, Aids e 

Hepatites Virais – CNAIDS, com vistas à identificação dos principais aspectos técnicos 

e futuras ações do Ministério da Saúde. 

Produto 5: Documento contendo avaliação do processo de participação do 

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

Reunião temática da Cooperação em Pesquisa com a Agence Nacionale de recherches 

sur le sida et les hépatites virales - ANRS/DDAHV /DDAHV - Brasil-França, com 

vistas à identificação dos principais aspectos técnicos e futuras ações do Ministério da 

Saúde. 

7. Local de Trabalho: Brasília/DF 

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

______________________________________________________________________ 

1. Perfil: Código 52/2015 

2. Nª de vagas: 01 

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

humanas.   

4. Experiência profissional: Experiência em elaboração de Policy Brief de projetos de 

pesquisa e estudos com populações vulneráveis. 

5. Metodologia: Coletar informações sobre projetos de pesquisas fomentados pelo 

Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais com base no banco de dados do Sistema 

de Monitoramento de Projetos. 

Analisar informações sobre projetos de pesquisas fomentados pelo Ministério da Saúde 

na área de DST, HIV, aids e hepatites virais, no banco de dados da Pesquisa Saúde. 

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

Briefing de pesquisa realizada sobre estudo do uso do preservativo masculino em 

Salvador e Fortaleza. 

Produto 2: Documento técnico contendo Policy Briefing de pesquisa realizada sobre 

acesso ao diagnóstico e tratamento de HIV e aids na população negra em  Porto Alegre. 

Produto 3: Documento técnico contendo Policy Briefing de pesquisa sobre Percepções 

sobre o atendimento de gays e outros (HSH) Homens que fazem sexo com homens, 

lésbicas, bissexuais, travestis, transexuais e transgêneros em relação à prevenção e ao 

tratamento das DST/HIV/AIDS no SUS: um estudo qualitativo com diferentes atores. 

Produto 4: Documento técnico contendo Policy Briefing de pesquisa realizada sobre 

violência Estrutural e Qualidade de vida de Crianças e Adolescentes vivendo ou 

convivendo com pais com HIV/AIDS em áreas do Nordeste Brasileiro. 

Produto 5: Documento técnico contendo Policy Briefing de pesquisa sobre “taxas de 

prevalência de HIV e sífilis e conhecimento, atitudes e práticas de risco relacionadas às 

infecções sexualmente transmissíveis no grupo das mulheres profissionais do sexo, no 

Brasil”. 



7. Local de Trabalho: Brasília/DF 

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

1. Perfil: Código 53/2015 

2. Nª de vagas: 01 

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

humanas.   

4. Experiência profissional: Experiência em adaptação de linguagem de textos 

técnicos na área da saúde. Experiência em padronização de documentos segundo 

normas técnicas. Conhecimento em transcrição, produção de textos e preparação de 

originais. 

5. Metodologia: Analisar os textos dos produtos relacionados neste Termo de 

Referência. 

Realizar adequação linguística. 

Pesquisar acerca de nomenclaturas e denominações concernentes ao tema, para melhor 

esclarecimento das passagens passíveis de levantar dúvida por parte dos profissionais 

envolvidos. 

Identificar os pontos obscuros ou a serem clarificados pela área técnica responsável pela 

elaboração do documento.  

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

linguagem voltada a profissionais de saúde e público geral do “Guia Instrucional Viva 

Melhor Sabendo 2015”. 

Produto 2: Documento contendo adaptação de linguagem voltada a gestores e 

profissionais de saúde do “Manual Técnico para o Diagnóstico das Hepatites Virais 

2015”. 

Produto 3: Documento contendo adaptação de linguagem voltada a profissionais de 

saúde e público geral do “Guia de cuidado integral às pessoas que vivem com HIV pela 

Atenção Básica 2015”. 

Produto 4: Documento contendo adaptação de linguagem voltada a gestores e 

profissionais de saúde do “Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas: Infecções 

Sexualmente Transmissíveis 2015”. 

Produto 5: Documento contendo adaptação de linguagem voltada a gestores e público 

geral do “Boletim Epidemiológico HIV e Aids 2016”. 

7. Local de Trabalho: Brasília/DF 

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

 

 


