
 

                                                                                          

TC n° 66 – OPAS contrata serviços 

TC/66  EDITAL Nº 22/2015 

1. Perfil: Código 54/2015 

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. 

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 1: Documento contendo avaliação do 

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

DST, Aids e Hepatites Virais no Curso de Formação de Jovens Lideranças - Estudantes 

e Profissionais da Área da Saúde, 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 

Consulta Técnica para Elaboração do GARPR (Global AIDS Response Progress 

Reporting) 2016, 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 no 

Seminário Brasil - França, 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 de Comitê assessor de Laboratório de HIV e Hepatites Virais, 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 DST, Aids e Hepatites Virais no Seminário para discussão dos novos 

rumos do Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA), 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 55/2015 

2. Nª de vagas: 01 

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

sociais.   

4. Experiência profissional: Experiência em mapeamento de processos de gestão de 

risco. Experiência em gestão da qualidade de processos de aquisição.  

5. Metodologia: A metodologia basear-se-á em pesquisas descritivas, como um estudo 

que procura determinar opiniões ou projeções futuras nas respostas obtidas da análise 

dos dados da entidade pesquisada, onde os problemas podem ser resolvidos e as práticas 

poderão ser melhoradas através de descrição e análise de observações objetivas e 

diretas. 



As pesquisas bibliográficas e a documental, será por meio de livros, artigos científicos, 

teses, dissertações e monografias acessadas por meio de documentos ou periódicos 

originais, e poderá ocorrer por via de acesso eletrônico de sites e no Departamento de 

DST, Aids e Hepatites Virais. 

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

instrumento para uniformização do monitoramento da execução de processos de 

aquisição de bens e serviços do Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das 

DST, Aids e Hepatites Virais. 

Produto 2: Documento contendo análise de conformidade no rito para aquisição e 

contratação de serviços para o desenvolvimento da Pesquisa de Conhecimentos, 

Atitudes e Práticas (PCAP), com foco na avaliação de risco. 

Produto 3: Documento contendo proposta para implantação da gestão de qualidade para 

os processos de aquisição de serviços para as ações de mobilização de Testagem Rápida 

e vacinação para a Hepatite C. 

Produto 4: Documento contendo análise de conformidade no rito para aquisição e 

contratação de serviços para o desenvolvimento da pesquisa SOBREVIDA, com foco 

na avaliação de risco. 

Produto 5: Documento técnico contendo proposta para implementação da 

sustentabilidade ambiental nos processos de aquisição de bens e serviços conduzidos 

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 56/2015 

2. Nª de vagas: 01 

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

sociais. Pós-graduação em gerenciamento de projetos.   

4. Experiência profissional: Experiência em avaliação e monitoramento realizado nos 

subprojetos executores de ações de prevenção das DST, HIV/AIDS e Hepatites Virais. 

Experiência no estudo quantitativo e qualitativo dos subprojetos que desenvolvem ações 

em DST, Aids e Hepatites Virais. Experiência no estudo de indicadores de execução de 

projetos voltados as DST, Aids e Hepatites Virais.  

5. Metodologia: Realizar mapeamento de denúncias registradas no Sistema de 

Monitoramento e Avaliação de Violações de Direitos Humanos em HIV/Aids e avaliar 

as estratégias e políticas públicas de combate à violação de direitos dos PHVA; 

Analisar o percentual e a distribuição dos recursos repassados para subprojetos de 

Pesquisa; 

Avaliar os indicadores que expressam a relação entre os recursos financeiros repassados 

a Organização da Sociedade Civil; 

Analisar o percentual e a distribuição dos recursos liberados para subprojetos de Fluido 

Oral;  

Avaliar a efetividade das ações dos subprojetos voltados aos Direitos Humanos na 

temática DTS/HIV/Aids e Hepatites Virais; 

Avaliar as informações e consolidar dados para elaboração de relatório técnico. 

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

das denúncias que constam no Sistema de Monitoramento e Avaliação de Violações de 

Direitos Humanos em HIV/Aids,  segundo a natureza das violações dos direitos às  

Pessoas Vivendo com HIV/Aids (PVHA), visando gerar indicadores quanto ao estigma 

e à discriminação. 

Produto 2: Documento contendo estudo dos indicadores de efetividade da execução das 

ações  referentes aos subprojetos de pesquisa em DST, HIV/aids e hepatites virais, 

segundo Unidade Federada, com objetivo de identificar a equidade na distribuição dos 



recursos no período de 2013 a 2015. 

Produto 3: Documento contendo estudo dos indicadores de efetividade da execução das 

ações  referente aos subprojetos voltados à inovação tecnológica para testagem rápida 

do HIV entre os Usuários de Drogas apoiados no ano 2015. 

Produto 4: Documento contendo estudo dos indicadores de efetividade de execução das 

ações referente aos subprojetos voltados à testagem de Fluído Oral na população 

Homens que fazem Sexo com Homens, com o objetivo de fortalecer as ações voltadas a 

essa população apoiados no ano 2015. 

Produto 5: Documento contendo estudo dos indicadores de efetividade de execução das 

ações referente aos subprojetos voltados à testagem de Fluído Oral nas populações 

Transexuais e Profissionais do Sexo, com o objetivo de fortalecer as ações voltadas a 

essa população apoiados no ano 2015.  

7. Local de Trabalho: Brasília/DF 

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

______________________________________________________________________ 

1. Perfil: Código 57/2015 

2. Nª de vagas: 01 

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

ciências humanas.   

4. Experiência profissional: Experiência em avaliação indicadores de execução de 

projetos voltados ás DST, Aids e Hepatites Virais. Experiência na elaboração de 

indicadores relacionados ao prazo de execução de subprojetos voltados ás DST, Aids e 

Hepatites Virais.   

5. Metodologia: Avaliar indicadores de custos dos subprojetos financiados para as 

Organizações da Sociedade Civil, relacionados às pessoas vivendo com HIV-Aids, aos 

profissionais do sexo e as ações de prevenção ao HIV, DST Aids e Hepatites Virais. 

Avaliar estudos quantitativos dos subprojetos referentes aos usuários de drogas e a 

população penitenciária. 

Pesquisar conteúdo e avaliação crítica das informações disponíveis no SIMOP – 

Sistema de Monitoramento de Projetos. 

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

desempenho na execução dos subprojetos fomentados para a população de pessoas que 

usam álcool e outras drogas, no período de 2014 a 2015, visando o aprimoramento dos 

indicadores de desempenho dos subprojetos. 

Produto 2: Documento contendo análise dos indicadores de prazo referente aos 

subprojetos fomentados para Organização da Sociedade Civil, no período de 2014 a 

2015, relacionado à população de travestis, transgêneros e transexuais, para diagnóstico 

e proposta de melhoria do acompanhamento do de desempenho dos subprojetos 

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

Hepatites Virais. 

Produto 3: Documento contendo análise do desempenho da execução dos subprojetos na 

região sudeste, no período de 2014 a 2015, para a população profissionais do sexo, com 

o objetivo de subsidiar o aprimoramento das práticas de saúde pública naquela região. 

Produto 4: Documento contendo análise do desempenho da execução dos subprojetos na 

região sul, no período de 2015 a 2016, para a população jovens gays, com o objetivo de 

subsidiar o aprimoramento das práticas de saúde pública naquela região. 

Produto 5: Documento contendo estudo qualitativo dos subprojetos referentes aos 

comportamentos de risco da população Homens que fazem sexo com Homens (HSH), 

no período de 2015, visando subsidiar a tomada de decisão e o aprimoramento das 

políticas públicas direcionadas a essa população.  

7. Local de Trabalho: Brasília/DF 

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

______________________________________________________________________ 



1. Perfil: Código 58/2015 

2. Nª de vagas: 01 

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

ciências sociais. Pós-graduação em gerenciamento de projetos.   

4. Experiência profissional: Experiência em análise de indicadores de execução de 

projetos voltados às DST, Aids e Hepatites Virais. Experiência em análise de risco de 

subprojetos fomentados para desenvolver ações voltadas às DST, Aids e Hepatites 

Virais.   

5. Metodologia: Identificar e analisar dados referentes ao campo da prevenção das 

DST/HIV/Aids e hepatites virais. 

Identificar e analisar dados dos subprojetos de eventos relacionados ao tema das 

DST/HIV/aids e hepatites virais . 

Analisar o risco de financiamento e de desempenho das ações dos subprojetos apoiados 

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

Virais. 

Identificar dados dentre a totalidade dos subprojetos referentes ao campo de Direitos 

Humanos e Pessoas Vivendo com HIV/Aids e consolidar seus principais achados. 

Identificar as produções científicas brasileiras em DST/HIV/Aids dos subprojetos de 

pesquisa e de desenvolvimento tecnológico. 

Identificar os subprojetos estratégicos de pesquisa e desenvolvimento tecnológico 

relacionados ao tema das DST/HIV/Aids e Hepatites virais. 

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

principais fatores determinantes para classificação dos subprojetos de pesquisa como 

pendentes e inadimplentes no período de 2013 a 2015, indicando as principais 

dificuldades das instituições durante a execução, incluindo propostas de melhoria para 

sanar as dificuldades. 

Produto 2: Documento contendo estudo dos indicadores de efetividade das ações 

desenvolvidas e os resultados obtidos nos subprojetos de eventos relacionados às 

DST/HIV/aids e hepatites virais no ano de 2014, com vistas a identificar lacunas nesta 

temática.   

Produto 3: Documento contendo estudo dos indicadores de efetividade das ações 

desenvolvidas e os resultados obtidos nos subprojetos no campo dos Direitos Humanos 

e Pessoas Vivendo com HIV/Aids em 2015, com o objetivo de identificar lacunas nesta 

temática. 

Produto 4: Documento contendo mapeamento de risco das instituições de ensino 

públicas e privadas e de organizações não governamentais fomentadas pelo 

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

com o objetivo de aprimorar os mecanismos para o desenvolvimento de ações de DST, 

aids e hepatites virais. 

Produto 5: Documento técnico contendo diagnóstico da produção científica no período 

de 2014 a 2015 dos subprojetos de pesquisa e desenvolvimento tecnológico 

relacionados ao tema das DST/HIV/aids e hepatites virais nas populações mais 

vulneráveis, com vistas identificar lacunas relacionados a essa temática. 

7. Local de Trabalho: Brasília/DF 

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

______________________________________________________________________ 

1. Perfil: Código 59/2015 

2. Nª de vagas: 01 

3. Qualificação educacional: Profissional com nível superior completo ciências 

sociais.   

4. Experiência profissional: Experiência no desenvolvimento de estudo de viabilidade 

para realização de ações de promoção para divulgação de informações sobre o HIV e 

Hepatites Virais. Experiência no desenvolvimento de ações de mobilização social para 



populações mais atingidas pela aids.   

5. Metodologia: A metodologia consiste em identificar o desenvolvimento do processo 

utilizando como ferramenta o levantamento de conteúdo, pesquisa teórica, consulta a 

sítios, coleta de dados referentes às ações nacionais e agenda de atividades do 

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

Analisar estudos realizados com foco nas programações originárias de ações técnicas e 

científicas nacionais, utilizando material didático-pedagógico. A metodologia consistirá 

também em realizar entrevistas com técnicos para esclarecimentos sobre os 

temas/pautas/agendas de discussão, gerando a identificação de procedimentos técnicos 

disponibilizados nas ações para subsídio à elaboração do documento. 

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 Dia Mundial de Luta Contra a Aids, 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 de Médicos de Referência em Genotipagem - MRG, 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 Coordenadores dos Programas Estaduais de DST e Aids, 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 

Conferência Internacional de Aids, 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 Luta Contra as Hepatites Virais, 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 60/2015 

2. Nª de vagas: 01 

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

humanas. 

4. Experiência profissional: Experiência em avaliação de processo logístico de 

insumos de prevenção para às DST e aids. Experiência em diagnóstico de sistemas de 

logística de insumos estratégicos em saúde voltados às DST, aids. 

5. Metodologia: Analisar a logística de armazenamento dos insumos de prevenção 

(preservativos masculinos e femininos), envolvendo as unidades federativas bem como 

toda programação anual que se faça jus ao uso dos mesmos.  

Analisar as formas de controle e distribuição dos insumos.  

Propor instrumento de controle dos insumos de prevenção e medicamentos 

antirretrovirais. 

Analisar os registros e funcionalidades do Sistema de Controle Logístico. 

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

fluxo de aquisição e distribuição de medicamentos antirretrovirais do Ministério da 

Saúde. 

Produto 2: Documento contendo proposta de instrumento para controle de estoque de 

preservativos para atendimento das 26 Unidades Federadas e do Distrito Federal. 

Produto 3: Documento contendo proposta de instrumento para ressuprimento de 

insumos de prevenção para atendimento das 26 Unidades Federadas e do Distrito 



Federal. 

Produto 4: Documento contendo avaliação do Sistema de Controle Logístico (SICLOM) 

de Insumos de Prevenção para proposição de melhorias. 

Produto 5: Documento contendo a proposta de Plano de Demandas de Insumos de 

Prevenção para o ano de 2017. 

7. Local de Trabalho: Brasília/DF 

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

 

 


