
 

                                                                                          

TC n° 66 – OPAS contrata prestação de serviços 

TC/66  EDITAL Nº 17/2016 

1. Perfil: Código 053/2016 

2. Nª de vagas: 01 

3. Qualificação educacional: Nível superior completo na área da saúde. Pós-graduação 

em epidemiologia. 

4. Experiência profissional: Experiência em vigilância epidemiológica em DST, aids e 

hepatites virais. Experiência em elaboração de manuais e boletins epidemiológicos. 

Experiência em análise de banco de dados relacionados às DST/HIV/aids. 

5. Metodologia:  A metodologia a ser aplicada consiste em pesquisa em base de dados e 

sistemas de informação do Ministério da Saúde; compilação das informações obtidas; tabulação 

de dados; análise dos dados epidemiológicos; elaboração de conclusões e recomendações acerca 

da temática HIV/aids, sífilis e hepatites virais. 
6. Produtos/Resultados esperados: Produto 1: Documento contendo estudo 

epidemiológico com tendências sobre a situação da sífilis em gestante e sífilis congênita 

na região Nordeste, no período de 2005 a 2014. 

Produto 2: Documento contendo estudo técnico sobre investigação dos fatores que 

levam a desproporção de número de casos de sífilis congênita com relação à sífilis em 

gestante, na região Nordeste, no período de 2005 a 2014. 

Produto 3: Documento contendo estudo epidemiológico sobre Sífilis em Santa Catarina, 

contemplando dados epidemiológicos e geoprocessamento, no período de 2005 a 2014. 

Produto 4: Documento contendo estudo epidemiológico sobre Aids em Santa Catarina, 

contemplando dados epidemiológicos e geoprocessamento, no período de 2005 a 2014. 

Produto 5: Documento contendo estudo epidemiológico sobre Aids e Sífilis no 

Amazonas, contemplando dados epidemiológicos e geoprocessamento, no período de 

2005 a 2014. 

7. Local de Trabalho: Brasília/DF 

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

1. Perfil: Código 054/2016 

2. Nª de vagas: 01 

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

Pós-graduação em epidemiologia. 

4. Experiência profissional: Experiência em vigilância epidemiológica. Experiência no 

manuseio de base de dados e de sistemas de informação, em especial relacionados às 

DST/HIV/Aids. Experiência em análise epidemiológica de dados, em especial 

relacionados às DST/HIV/aids e/ou Hepatites Virais. 

5. Metodologia:  A metodologia a ser aplicada consiste na coleta e análise de dados 

epidemiológicos do Sistema de Informação de Agravos de Notificação; participar de reuniões 

técnicas com o DATASUS; analisar e validar as informações de DST/aids/hepatites virais das 

diferentes instâncias do Sistema de Informação de Agravos de Notificação nas esferas de gestão 

do SUS; participar de reuniões técnicas com os coordenadores estaduais de DST/AIDS dos 

estados e municípios, em especial os da cooperação interfederativa. 
6. Produtos/Resultados esperados: Produto 1: Documento contendo análise de 

completitude e consistência das bases de dados de sífilis e aids do Sistema de 

Informação de Agravos de Notificação, nas diferentes esferas do sistema, referente ao 

estado de Minas Gerais (secretaria municipal de saúde da capital, secretaria estadual de 

saúde e dados nacionais). 

Produto 2: Documento contendo elaboração de conteúdo atualizado para compor 

caderno de análise de dados epidemiológicos de Sífilis e HIV/aids que constam do 

Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), com o objetivo de embasar 

a construção de indicadores desse agravo de acordo com a nova diretriz da vigilância 



epidemiológica e análise dos dados segundo a nova versão do SINAN Net 5.0. 

Produto 3: Documento contendo análise de completitude e consistência das bases de 

dados de sífilis e aids do Sistema de Informação de Agravos de Notificação nas 

diferentes esferas do sistema, referente ao estado de São Paulo (secretaria municipal de 

saúde da capital, secretaria estadual de saúde e dados nacionais). 

Produto 4: Documento contendo análise de completitude e consistência das bases de 

dados de sífilis e aids do Sistema de Informação de Agravos de Notificação, nas 

diferentes esferas do sistema, referente ao estado de Amazonas (secretaria municipal de 

saúde da capital, secretaria estadual de saúde e dados nacionais). 

Produto 5: Documento contendo análise de completitude e consistência das bases de 

dados de sífilis e aids do Sistema de Informação de Agravos de Notificação nas 

diferentes esferas do sistema, referente ao estado de Rio Grande do Sul (secretaria 

municipal de saúde da capital, secretaria estadual de saúde e dados nacionais). 

Produto 6: Documento contendo análise de completitude e consistência das bases de 

dados de sífilis e aids do Sistema de Informação de Agravos de Notificação nas 

diferentes esferas do sistema, referente ao estado de Rio de Janeiro (secretaria municipal 

de saúde da capital, secretaria estadual de saúde e dados nacionais). 

7. Local de Trabalho: Brasília/DF 

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

 


