Contrata
Serviços

TC/66 EDITAL Nº 05/2014
1. Perfil: Código 007/2014
2. Nª de vagas: 01
3. Qualificação educacional: Profissional com graduação em qualquer área de conhecimento e pósgraduação completa nas áreas de ciências humanas, sociais ou da saúde.
4. Experiência profissional: Experiência mínima de 01 (um) ano em pesquisa acadêmica, com ao menos
um relatório de pesquisa ou artigo publicado na área de saúde.
- Revisão e análise publicações acadêmicas, científicas, e do Ministério da Saúde que tratem da saúde de
gays e outros HSH.
- Revisão do documento, a ser fornecido pelo Departamento de DST, HIV, Aids e Hepatites Virais, que
contém as recomendações propostas pelas diferentes áreas técnicas do Ministério da Saúde, SPM e
representações dos movimento LGBT para qualificar o Guia;
- Apresentação do documento preliminar revisado: “Promoção da saúde integral de gays e outros homens
que fazem sexo com homens: recomendações técnicas para profissionais de saúde” em reunião do Comitê
Intraministerial de Saúde LGBT, que será realizada em agosto/2014, e sistematização das contribuições
dos participantes;
- Apresentação do documento final: “Promoção da saúde integral de gays e outros HSH homens que
fazem sexo com homens: recomendações técnicas para profissionais de saúde” em reunião do Comitê
Intraministerial de Saúde LGBT, que será realizada em novembro/2014.
6. Produtos/Resultados esperados:
Revisão de publicações acadêmicas, científicas, do Ministério da Saúde, bem como recomendações das
diferentes áreas do Ministério da Saúde e Secretaria de Políticas para Mulheres e representações do
movimento LGBT que tratem da saúde de gays e outros HSH, considerando a prevenção às DST, HIV,
aids e hepatites virais. O documento deverá ser apresentado como proposta preliminar para considerações
do Comitê Intraministerial de Saúde LGBT. Elaborar versão atualizada e brasileira do documento técnico:
“Promoção da saúde integral de gays e outros homens que fazem sexo com homens (HSH):
recomendações técnicas para profissionais de saúde”, considerando a prevenção às DST, HIV, aids e
hepatites virais, bem como apresentar recomendações técnicas para profissionais de saúde em reunião do
Comitê Intraministerial de Saúde LGBT.
8. Duração do contrato: Até 5 meses.
1. Perfil: Código 008/2014
2. Nª de vagas: 01
3. Qualificação educacional: Nível superior completo na área de tecnologia de informação.
4. Experiência profissional: Experiência mínima de 02 (dois) anos de tecnologias da informação
aplicada ao campo da saúde pública. Experiência em programação para internet.
5. Metodologia:
- Acompanhamento da pesquisa de campo.
- Rotina de backup.
6. Produtos/Resultados esperados:
Documento técnico contendo o desenho e adaptação de questionário CAP (Conhecimento, Atitudes e
Práticas em HIV/Aids) e máscara de questionário para inserção em dispositivo eletrônico (pocket).
Documento técnico sobre elaboração de rotina de backup dos pocket, conversão de dados em formato
editável e avaliação do funcionamento das máquinas dispensadoras de preservativos (hardware e
software).
8. Duração do contrato: Até 3 meses.
1. Perfil: Código 009/2014
2. Nª de vagas: 01
3. Qualificação educacional: Nível superior completo na área de saúde, ciências humanas ou sociais.
4. Experiência profissional: Experiência mínima de 03 (três) anos em saúde pública ou em serviços
públicos de atenção à saúde em DST, aids e Hepatites Virais entre outros. Conhecimentos em
planejamento de políticas públicas de saúde e legislação do Sistema Único de Saúde – SUS.
5. Metodologia:
- Análise de relatórios.
- Pesquisa documental.
6. Produtos/Resultados esperados:

- Documento técnico contendo o estudo etnográfico das comunidades escolares frente ao processo de
implementação dos preservativos em duas escolas do Distrito Federal.
- Documento técnico de sistematização do impacto da implantação da máquina dispensadora de
preservativos em uma escola do Distrito Federal.
- Documento técnico contendo avaliação técnica da implantação de estratégias programática sobre
prevenção e HIV/aids e gravidez não planejada entre jovens escolarizados de duas escolas do Distrito
Federal.
8. Duração do contrato: Até 5 meses.

1. Perfil: Código 010/2014
2. Nª de vagas: 01
3. Qualificação educacional: Nível superior completo na área da saúde e pós-graduação na área da
saúde.
4. Experiência profissional: Experiência mínima de 06 (seis) anos em saúde pública ou em serviços
públicos de atenção à saúde em DST, Aids e Hepatites Virais. Conhecimentos em planejamento de
políticas públicas de saúde e legislação do Sistema Único de Saúde.
5. Metodologia:
- Levantamento de dados epidemiológicos, ações e serviços de saúde, monitoramento clínico de pacientes
em tratamento antirretroviral - TARV e sobre a rede de saúde do município de Curitiba, a partir de
sistemas de informações e outras fontes, para avaliação das práticas do manejo clínico de HIV/AIDS na
Atenção Primária em Saúde e proposta de estratégia de ampliação das ações em saúde para PVHA;
- Reuniões locais junto aos gestores de saúde e dirigentes de áreas técnicas para organização local da rede
de atenção à saúde;
- Reuniões com grupos de trabalho do Ministério da Saúde, para elaboração de documentos técnicos.
6. Produtos/Resultados esperados:
- Elaboração de diagnóstico situacional do manejo do HIV em serviços públicos de saúde, no Município
de Curitiba, com vistas a ampliar o acesso ao tratamento das PVHA.
- Avaliação das práticas do manejo clínico de HIV/AIDS na Atenção Primária em Saúde no Município de
Curitiba e proposta de estratégia de ampliação das ações em saúde para PVHA, na Atenção Básica.
- Elaboração de diagnóstico situacional do manejo do HIV em serviços públicos de saúde e proposta de
ações para implementação do manejo do HIV na Atenção Básica em um município elegível para ação, na
região Norte, com vistas a ampliar o acesso ao tratamento das PVHA.
8. Duração do contrato: Até 6 meses.

