
 

                                                                                          

TC n° 66 – OPAS contrata serviços 

TC/66  EDITAL Nº 24/2015 

1. Perfil: Código 62/2015 

2. Nª de vagas: 01 

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

sociais. 

4. Experiência profissional: Experiência em identificação de lacunas referentes à 

execução de projetos voltados ás DST/HIV/Aids. Experiência em mapeamento de 

denúncias registradas no Sistema de Monitoramento e Avaliação de Violações de 

Direitos Humanos em HIV/Aids. Experiência em avaliação de indicadores das 

solicitações registradas no Sistema de Monitoramento e Avaliação de Violações de 

Direitos Humanos em HIV/Aids.  

5. Metodologia: A metodologia para o desenvolvimento dos produtos consistirá na 

análise do panorama das ações adotadas pelo Departamento de Vigilância, Prevenção e 

Controle das DST, Aids e Hepatites Virais para implementação da Lei nº 12.527/11 e 

eventuais alterações. 

Estudar da utilização da Lei nº 12.527/11 na execução de ações desempenhadas pelas 

Organizações da Sociedade Civil. 

Analisar as linhas de apoio a execução de projetos das Organizações da Sociedade Civil 

voltadas para as Pessoa Vivendo com HIV e Aids. 

Analisar o acesso aos serviços de proteção aos Direitos Humanos associados ao 

HIV/AIDS realizado através do Sistema de Monitoramento e Avaliação de Violações de 

Direitos Humanos em HIV/Aids. 

Analisar os registros do Sistema de Informação ao Cidadão – SIC. 

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

acerca das solicitações de informações, bem como das manifestações sobre DST e Aids 

registradas no Sistema de Informações ao Cidadão (SIC), com vistas a propor uma 

sistematização do conteúdo das manifestações de forma a conferir eficiência e 

celeridade nos procedimentos de atendimento ao cidadão em interface com o conteúdo 

disponibilizado no site do Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, 

Aids e Hepatites Virais. 

Produto 2: Documento contendo diagnóstico exploratório do processo de registro de 

denúncias no Sistema de Monitoramento e Avaliação de Direitos Humanos em 

HIV/Aids, validações e análise de dados, com indicação de recomendações de 

adequação e aperfeiçoamento com vistas promover a transparência ativa em 

consonância com a Lei de Acesso a Informação.    

Produto 3: Documento contendo proposta de nova(s) linha(s) de financiamento para 

execução de subprojetos pelas Organizações da Sociedade Civil voltadas às Pessoas 

Vivendo com HIV e Aids (PVHA), com vistas à ampliar a ação governamental, 

divulgar e prover transparência das ações. A análise deve abarcar, quando for o caso, a 

identificação da cobertura populacional da(s) linha(s), acesso à rede SUS e/ou aos 

insumos, informação da população geral com recorte à população chave, dentre outros 

utilizados na proposta. 

Produto 4: Documento contendo proposta de ampliação dos mecanismos de acesso ao 

Sistema de Monitoramento e Avaliação de Violações de Direitos Humanos em 

HIV/Aids, com vistas a melhoria das ferramentas de alimentação e consulta do sistema 

para multiplicação do acesso a informação compilada no sistema. 

Produto 5: Documento contendo estudo do panorama das ações adotadas pelas 

instituições na consecução dos subprojetos avençadas na Chamada de Seleção de 

Organizações da Sociedade Civil para Fortalecer Ações de Promoção e defesa dos 



direitos humanos relacionados à epidemia de DST/HIV/Aids e Hepatites Virais com o 

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

âmbito de Projetos de Cooperação Técnica com Organismos Internacionais, em 

consonância com a Lei nº 12.527/11 - Acesso à Informação, visando a identificação de 

condutas programáticas que possam ser adotadas para aprimoramento da resposta 

brasileira à epidemia de HIV/Aids. 

7. Local de Trabalho: Brasília/DF 

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

______________________________________________________________________ 

1. Perfil: Código 63/2015 

2. Nª de vagas: 01 

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

humanas.  

4. Experiência profissional: Experiência em análise de subprojetos firmados com 

população-chave das DST/HIV/Aids. Experiência no estudo de subprojetos para PVHA 

e identificação de lacunas de pesquisa com a temática. 

5. Metodologia: A metodologia aplicada para o desenvolvimento dos produtos se dará 

por meio da análise de dados de subprojetos, conforme dados do Sistema Integrado de 

Monitoramento de Projetos – SIMOP; análise da execução de subprojetos firmados 

junto à Organização Não Governamental e Organização da Sociedade Civil; pesquisa de 

dados do Sistema Integrado de Monitoramento e Avaliação do Departamento de 

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

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

efetividade das ações executadas pelas Organizações da Sociedade Civil (OSC), que 

tiveram propostas aprovadas pelo Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle 

das DST, Aids e Hepatites Virais, nos anos de 2013 e 2014, direcionados aos segmentos 

populacionais mais vulneráveis, com vistas à identificar possíveis dificuldades durante a 

execução dos subprojetos. 

Produto 2: Documento contendo estudo da efetividade das ações executadas pelas 

Organizações da Sociedade Civil - OSC que tiveram propostas aprovadas pelo 

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

nos anos de 2013 e 2014, direcionados aos Gays e outros Homens que Fazem Sexo com 

Homens (HSH), com vistas à identificar possíveis dificuldades durante a execução dos 

subprojetos. 

Produto 3: Documento contendo estudo da efetividade das ações executadas pelas 

Organizações da Sociedade Civil  (OSC) que tiveram propostas aprovadas pelo 

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

ano de 2014, relativas ao protagonismo e participação social de pessoas vivendo com 

HIV/aids e portadores de hepatites virais, com vistas à identificar possíveis dificuldades 

durante a execução dos subprojetos. 

Produto 4: Documento contendo estudo da efetividade das ações executadas pelas 

Organizações Não Governamentais (ONG) que tiveram propostas aprovadas pelo 

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

para execução de ações de prevenção, durante as comemorações do Orgulho LGBT - 

Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, no ano de 2015, com vistas à identificar possíveis 

dificuldades durante a execução dos subprojetos. 

Produto 5: Documento contendo estudo e avaliação propositiva de  subprojetos 

executados pelas Organizações da Sociedade Civil no ano de 2015, com vistas à 

identificar possíveis dificuldades durante a execução das ações, objetivando o 

fortalecimento das ações de promoção e defesa dos Direitos Humanos relacionados à 

epidemia de DST/HIV/Aids e Hepatites Virais.  

7. Local de Trabalho: Brasília/DF 

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



 

1. Perfil: Código 64/2015 

2. Nª de vagas: 01 

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

sociais. 

4. Experiência profissional: Experiência no estudo de subprojetos referentes aos 

comportamentos sexuais e contextos de vulnerabilidade de travestis. Experiência no 

aprimoramento dos processos de seleção de projetos relacionados a população chave. 

Experiência no monitoramento de subprojetos voltados às DST, HIV e aids. 

5. Metodologia: A metodologia consistirá na coleta, análise de dados e Identificação 

das dificuldades encontradas pelas organizações em relação aos projetos de Redes, das 

ações desenvolvidas nos projetos de assessoria jurídica, projetos de Eventos. 

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

experiências e boas práticas na execução de projetos de fluido oral firmados com 

organizações da sociedade civil, fomentados pelo Departamento de Vigilância, 

Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais, objetivando conhecer as novas 

referências para uma política de fomento à inovação. 

Produto 2 - Documento contendo diagnóstico situacional dos projetos de Redes, 

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

Hepatites Virais, com identificação das principais dificuldades encontradas pelas 

organizações durante a sua execução. 

Produto 3 - Documento contendo mapeamento das experiências e boas práticas na 

execução de projetos de assessoria jurídica, firmados com organizações da sociedade 

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

Aids e Hepatites Virais, para aprimoramento da política de combate ao estigma e 

discriminação. 

Produto 4 - Documento contendo diagnóstico situacional dos projetos de Eventos 

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

Hepatites Virais, com identificação das principais dificuldades encontradas pelas 

organizações durante a sua execução. 

Produto 5 - Documento contendo proposta de aprimoramento e adequação do fluxo de 

seleção dos projetos de cooperação firmados em parceria com as Organizações de 

Sociedade Civil. 

7. Local de Trabalho: Brasília/DF 

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

 

 


