TC n° 66 – OPAS contrata prestação de serviços

TC/66 EDITAL Nº 20/2016
1. Perfil: Código 058/2016
2. Nª de vagas: 01
3. Qualificação educacional: Nível superior completo na área da saúde.
4. Experiência profissional: Experiência em políticas públicas de saúde. Experiência em
direitos humanos. Experiência e atuação junto a segmentos populacionais em maior
vulnerabilidade para as DST/HIV, Aids e HV.
5. Metodologia: Analisar os documentos da Atenção Básica que abordam as temáticas sobre
HIV/aids e IST;Realizar levantamento de dados junto as equipes de consultórios na rua existentes
em todo o país; Realizar levantamento de dados referentes aos pontos a serem trabalhados junto aos
sistemas de registros SUS; Participar de reuniões com o Departamento de Atenção Básica, Saúde
da Mulher, Saúde da Criança, Rede Cegonha, Comitê Nacional Saúde Integral a População em
Situação de Rua e equipe do DDAHV para conhecimento das ações, orientações visando a
definição das estratégias; Levantar e analisar materiais sobre IST publicadas pelo DDAHV e
Atenção Básica para adequação das orientações sistematizadas para contexto da rede AB incluindo
interface com segmento da população em situação de rua. Realizar a análise situacional do contexto
relacionado às IST, HIV/Aids e HV, observando oferta e realização de testagem por meio das
equipes de Consultórios na Rua.
6. Produtos/Resultados esperados: PRODUTO 1: Documento técnico contendo projeto básico
para qualificação das ações de prevenção, diagnóstico e vinculação dos casos de Sífilis, com vistas
a redução da Transmissão Vertical no âmbito da Atenção Básica. PRODUTO 2: Documento
técnico contendo estratégias para incidir na redução da Transmissão Vertical junto as Pessoas que
Usam Drogas, definindo seu foco de análise e proposição às Mulheres Usuárias de Crack.
PRODUTO 3: Documento técnico contendo o desenvolvimento de estratégias de abordagem para
prevenção e testagem das IST, HIV/Aids e HV, voltados ao segmento da população em Situação de
Rua, nos municípios que não contam com Equipes do Consultório na Rua implantadas. PRODUTO
4: Documento técnico contendo estratégias de prevenção do HIV/Aids voltadas para a populaçãochave de JOVENS com base nos dados do Projeto Viva Melhor Sabendo 2016, desenvolvido pelas
Organizações Não Governamentais na Região Nordeste especificamente nos estados de Sergipe,
Bahia e Ceará. PRODUTO 5: Documento técnico contendo análise e proposta de plano de ação
sobre a implementação das tecnologias de prevenção combinada, visando a qualificação das ações
de prevenção, diagnóstico e vinculação dos casos de HIV/Aids no âmbito da Atenção Básica.

7. Local de Trabalho: Brasília/DF
8. Duração do contrato: Até 11 (onze) meses.

