Contrata
Serviços

TC/66 EDITAL Nº 08/2013
1. Perfil: Código 008/2013
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 02 (dois) anos em saúde pública ou em serviços
públicos de atenção à saúde em DST, Aids e Hepatites.
Conhecimentos em planejamento de políticas públicas de saúde e legislação do Sistema Único de
Saúde.
5. Atividades:
- Identificação e análise das estratégias de prevenção realizadas nas escolas técnicas do Vale do
Ribeira no estado de São Paulo.
- Análise dos dados coletados sobre a efetividade e consonância das políticas de prevenção das
DST/aids, saúde reprodutiva e o acesso ao preservativo;
- Levantamento e análise de questionários aplicados junto a comunidade;
- Avaliação das pesquisas realizadas junto a comunidade escolar;
6. Produtos/Resultados esperados:
Documento técnico contendo avaliação das estratégias de prevenção realizadas nas escolas técnicas
do Vale do Ribeira no estado de São Paulo, com vistas à incorporação de nova tecnologia para
ampliação do acesso a insumos e serviços junto a esta comunidade.
Documento técnico contendo estudo dos resultados preliminares da pesquisa realizada junto à
comunidade escolar do Ensino Médio Quilombola (Eldorado), indicando fatores de apoio ou
obstáculo à implantação de estratégias de prevenção nas escolas, constatados na pesquisa.
Documento técnico contendo avaliação do questionário realizado junto aos alunos das escolas
técnicas estaduais do Vale do Ribeira e na Escola de Ensino Médio Quilombola, destacando o
comportamento e atitude frente a sexualidade; bem como descrição etnográfica da estratégia de
Saúde Sexual e Reprodutiva / prevenção DST/AIDS.
Documento técnico contendo estudo comparativo dos resultados obtidos nas pesquisas realizadas
com alunos da escola de Ensino Médio Quilombola (Eldorado) e demais alunos das escolas Técnicas
do Vale do Ribeira.
7. Local de Trabalho: Brasília/DF
8. Duração do contrato: Até 6 meses.

