TC n° 66 – OPAS contrata prestação de serviços
TC/66 EDITAL Nº 14/2016
1. Perfil: Código 037/2016
2. Nª de vagas: 01
3. Qualificação educacional: Profissional de nível superior completo na área de humanas.

4. Experiência profissional: Experiência em avaliação de processos de aquisição de
insumos estratégicos em saúde voltados ao HIV e hepatites virais. Experiência na
avaliação de processo logístico realizado para insumos estratégicos em saúde voltados
ao HIV e hepatites virais..
5. Metodologia: A metodologia consiste na coleta de dados; análise de dados
qualitativos; pesquisas de mercado junto aos fornecedores de testes laboratoriais.
6. Produtos/Resultados esperados: Produto 1: Documento contendo avaliação da
distribuição dos novos medicamentos antivirais, incorporados e dispensados pelo
Ministério da Saúde em 2015, para o tratamento da Hepatite Viral tipo C, com
identificação dos pontos críticos e apresentação de proposta de melhoria do processo.
Produto 2: Documento contendo diagnóstico situacional sobre o abastecimento dos
testes de sorologia automatizada para investigação clínica das hepatites virais dos tipos
A, B e C para diagnóstico da atuação da esfera federal no processo de provimento
desses testes à rede de laboratórios em âmbito nacional. Produto 3: Documento
contendo avaliação da aquisição de testes rápidos para triagem da hepatite viral tipo B
realizada pelo Ministério da Saúde, desde a primeira compra até o mês de outubro de
2016, para verificação dos gargalos e possível indicação de melhoria. Produto 4:
Documento contendo avaliação do fluxo de entrega e recebimento de insumos
laboratoriais do Ministério da Saúde, de forma a contribuir para elaboração de
Procedimento Operacional Padrão. Produto 5: Documento contendo avaliação da rede
laboratorial de testes de carga viral para os agravos hepatite viral (dos tipos B e C) e
HIV-1 quanto à estruturação e equipamentos, de forma a subsidiar as análises para
simplificação do processo de compra.
7. Local de Trabalho: Brasília/DF
8. Duração do contrato: Até 11 (onze) meses.

1. Perfil: Código 038/2016
2. Nª de vagas: 01
3. Qualificação educacional: Nível superior completo em ciências sociais.

4. Experiência profissional: Experiência em programas e/ou projetos sociais voltados à
prevenção das DST, HIV/aids. Experiência no desenvolvimento e implementação de
ações de prevenção das DTS/aids.
5. Metodologia: A metodologia consiste em apresentar subsídios técnicos para o
material instrucional para formação das populações do campo e da floresta; revisar o
“plano de necessidades de insumos de prevenção”, com enfoque nas populações
prioritárias definidas para o preservativo feminino e estabelecer estratégias para ampliar
o acesso e a aceitabilidade do preservativo feminino; apresentar subsídios técnicos com
vistas ao controle da epidemia entre jovens gays e outros HSH; monitorar projetos;
participar de reuniões e visitas técnicas.
6. Produtos/Resultados esperados: Produto 1: Documento contendo o
desenvolvimento de conteúdos técnicos para compor materiais instrucionais
relacionados às IST/HIV/aids e hepatites virais para formação das populações do campo
e da floresta. Produto 2 – Documento técnico contendo revisão do “plano de
necessidades de insumos de prevenção”, redefinindo as populações prioritárias para o
preservativo feminino, com vistas a implementar a prevenção combinada no âmbito

local. Produto 3 - Documento técnico contendo o projeto básico para ações educativas
de prevenção ao HIV/aids destinado à jovens gays e outros HSH, com vistas ao
controle da epidemia da aids no âmbito local. Produto 4 - Documento técnico contendo
projeto pedagógico para intervenção junto as/aos trabalhadoras/es em saúde, com vistas
estabelecer estratégias para ampliar o acesso e a aceitabilidade do preservativo feminino
pelas mulheres. Produto 5 - Documento com conteúdo técnico sobre “Gênero e
Sexualidade” e “Ativismo, Comunicação e Cultura de Paz”, com vistas a compor os
materiais para ações educativas destinadas às Jovens Lideranças.
7. Local de Trabalho: Brasília/DF
8. Duração do contrato: Até 11 (onze) meses.

1. Perfil: Código 039/2016
2. Nª de vagas: 01
3. Qualificação educacional: Nível superior completo na área de humanas. Pósgraduação em logística.
4. Experiência profissional: Experiência no processo logístico de medicamentos
antirretrovirais. Experiência no desenvolvimento de estudos de evolução de utilização
de medicamentos antirretrovirais.
5. Metodologia: A metodologia a ser aplicada consistirá na avaliação de documentação
pertinente a relatórios conclusivos de processos de compras e leitura de legislações
pertinentes ao tema; coleta e análise de dados preenchidos dos almoxarifados,
maternidades e unidades dispensadoras de medicamentos; análise comparativa da
distribuição e demanda dos medicamentos; análise do processo de distribuição dos
medicamentos antirretrovirais enviados às Coordenações Estaduais de DST/Aids.
6. Produtos/Resultados esperados: Produto 1: Documento contendo estimativa da
cobertura dos medicamentos antirretrovirais pertencentes à classe terapêutica dos
Inibidores de Protease (IP), com base nos dados analisados de janeiro de 2015 a maio de
2016, e o impacto em relação aos gastos com a aquisição desses medicamentos para o
Ministério da Saúde. Produto 2: Documento contendo estimativa da cobertura dos
medicamentos antirretrovirais pertencentes à classe terapêutica dos Inibidores da
Transcriptase Reversa Análogo de Nucleosídeo (ITRN), com base nos dados analisados
entre janeiro de 2015 a maio de 2016, e o impacto em relação aos gastos com a
aquisição desses medicamentos para o Ministério da Saúde. Produto 3: Documento
contendo análise dos dados de controle logístico dos medicamentos antirretrovirais até
outubro de 2016, com objetivo de formar memória de cálculo para subsidiar a
Programação para Aquisição de Medicamentos Antirretrovirais 2017. Produto 4:
Documento contendo avaliação do desempenho dos laboratórios públicos nacionais
especificamente quanto ao cumprimento e perspectiva de entrega da produção alocada
dos medicamentos de aids em 2016. Produto 5: Documento contendo estimativa da
cobertura dos medicamentos antirretrovirais para uso pediátrico, com base nos dados
analisados entre janeiro de 2016 a março de 2017, e o impacto nos gastos do Ministério
da Saúde com aquisição de medicamentos, de forma a contribuir para a elaboração da
Programação Orçamentária – 2018.
7. Local de Trabalho: Brasília/DF
8. Duração do contrato: Até 11 (onze) meses.

1. Perfil: Código 040/2016
2. Nª de vagas: 01
3. Qualificação educacional: Nível superior completo em ciências humanas.
4. Experiência profissional: Experiência em comunicação em saúde. Experiência em
planejamento de mídias. Experiência em análise de materiais de informação, educação,

saúde e comunicação. Experiência em desenvolvimento de produtos editoriais para
populações vulneráveis.
5. Metodologia: O caminho a ser percorrido no desenvolvimento de atividades utiliza
as realizações, ações multimídias definidas utilizando estratégias de comunicação
específicas, sintonizadas com a realidade das populações específicas por meio de uma
abordagem multidisciplinar para o desenho e a implantação de políticas de saúde e
educação integrais. A metodologia deve considerar as populações chave e abordar
conteúdos da sua realidade, propiciando oportunidade para que os materiais reflitam as
necessidades desses grupos afetados.
6. Produtos/Resultados esperados: Produto 1 - Documento técnico contendo projeto
de exposição multimídia para apresentar as vulnerabilidades enfrentadas por travestis e
mulheres transexuais com objetivo promover a visibilidade da luta dessas mulheres
perante à sociedade brasileira. Produto 2 - Documento contendo roteiro de textos sobre
o HIV/Aids para o projeto (Trans) Lúcidas, com intuito retratar as histórias de vida de
cinco travestis, visando à promoção da tolerância e da igualdade. Produto 3 Documento contendo proposta de material educativo voltado à prevenção das IST
(Infecções Sexualmente Transmissíveis) destinada aos públicos específicos e de maior
vulnerabilidade. Produto 4 – Documento contendo projeto de ação de comunicação para
prevenção ao HIV/aids com o objetivo de incentivar a testagem e tratamento (prevenção
combinada) como uma nova abordagem de política pública que vêm permeando todas
as recentes ações de comunicação, considerando o atual desenho da epidemia,
concentrada geograficamente e em populações mais vulneráveis – Homens que fazem
sexo com outros homens (HSH), travestis, profissionais do sexo e pessoas que usam
drogas. Produto 5 – Documento contendo proposta de material educativo voltado à
Testagem para o HIV, sífilis e Hepatites Virais e sobre prevenção combinada no que
tange a disponibilização de insumos (agulhas e seringas, canudos, protetor labial,
preservativos, gel lubrificante) como estratégia de saúde pública.
7. Local de Trabalho: Brasília/DF
8. Duração do contrato: Até 11 (onze) meses.

1. Perfil: Código 041/2016
2. Nª de vagas: 01
3. Qualificação educacional: Nível superior completo em ciências sociais. Pósgraduação em ciências sociais.
4. Experiência profissional: Experiência em projetos de ativismo e fortalecimento de
redes da sociedade civil. Experiência em controle social com ações voltadas às relações
de gênero e sexualidade. Conhecimento de política de prevenção às IST/HIV/aids.
5. Metodologia: A metodologia consiste em atualizar conteúdos de material base do
projeto Viva Melhor Sabendo, apontar recomendações para ampliação da testagem
rápida entre o grupo de pessoas que realizam a prostituição do projeto Viva Melhor
Sabendo; apresentar subsídios técnicos para a ampliação do uso de preservativos
femininos; oferecer elementos para a capilarização das ações de prevenção das
IST/HIV/Aids, tendo como foco prioritário profissionais do sexo e mulheres vivendo
com HIV/Aids; monitorar projetos; participar de reuniões e visitas técnicas.
6. Produtos/Resultados esperados: Produto 1 - Documento técnico contendo
atualização de conteúdo do “Guia Instrucional do projeto Viva Melhor Sabendo”, com
vistas ao atendimento dos critérios da Chamada Pública 02/2016/DDAHV/SVS/MS.
Produto 2 - Documento técnico contendo plano de trabalho para a ampliação do uso de
preservativos femininos com o objetivo de potencializar ações de prevenção às
IST/HIV/aids e a promoção da saúde integral das mulheres, por meio da redução das
barreiras socioculturais no acesso ao preservativo feminino. Produto 3 - Documento
técnico contendo plano de trabalho sobre a prevenção das IST/HIV/Aids e a promoção

da saúde das profissionais do sexo, com a finalidade de contribuir para a incidência
política e redução das IST/HIV/aids junto a esse segmento populacional. Produto 4 Documento contendo subsídios técnicos para ampliação qualificada da saúde integral
das mulheres vivendo com HIV/Aids, com base nos resultados das ações educativas
realizadas com representantes de OSC em 2016, visando disseminar informações sobre
prevenção de IST e aids para esse segmento populacional. Produto 5 - Documento
contendo subsídios técnicos e recomendações para ampliação da testagem rápida entre
pessoas que realizam a prostituição, tendo como base os resultados do projeto “Viva
Melhor Sabendo” aprovados na Chamada Pública nº 02/2016.
7. Local de Trabalho: Brasília/DF
8. Duração do contrato: Até 11 (onze) meses.

1. Perfil: Código 042/2016
2. Nª de vagas: 01
3. Qualificação educacional: Nível superior completo na área de educação. Pósgraduação na área de educação.
4. Experiência profissional: Experiência em educação em saúde. Experiência em
educação na prevenção das DST/aids e HV. Experiência em ações educativas voltadas
para populações chave.
5. Metodologia: Desenvolver proposta de projeto pedagógico a distância para a
formação de população-chave visando o controle social do SUS no âmbito do HIV/aids;
analisar projeto anterior sobre o curso de TB/ HIV na atenção básica produzidos pelo
Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, aids e hepatites virais;
definir proposta para elaboração de opinião pública direcionada à população-chave para
aferição da percepção dos mesmos sobre as novas tecnologias de prevenção e
tratamento; estabelecer instrumento de monitoramento de projetos aprovados das
iniciativas educacionais sobre IST. HIV/aids e hepatites virais realizados pelas
universidades federais.
6. Produtos/Resultados esperados: Produto 1 - Documento técnico contendo projeto
pedagógico do curso a distância para formação de jovens lideranças das populações
chave, visando o controle social do Sistema Único de Saúde no âmbito do HIV/Aids.
Produto 2 - Documento técnico contendo atualização do projeto pedagógico para o
curso a distância de TB\HIV na Atenção Básica a ser ofertado no segundo semestre de
2017 pelo Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e
Hepatites Virais. Produto 3 - Documento técnico contendo proposta de roteiro para a
produção de vídeo institucional voltado aos profissionais de saúde, para qualificação da
atenção às pessoas trans (travestis e transexuais). Produto 4 - Documento técnico
contendo proposta para elaboração de pesquisa de opinião direcionada à população de
gays, HSH, transexuais e travestis para aferir a percepção dos mesmos sobre as novas
tecnologias de prevenção e tratamento. Produto 5 - Documento técnico contendo
proposta de instrumento para monitoramento de projetos aprovados para financiamento
das iniciativas educacionais sobre IST, HIV/aids e hepatites virais a serem
desenvolvidos por universidades federais.
7. Local de Trabalho: Brasília/DF
8. Duração do contrato: Até 11 (onze) meses.

1. Perfil: Código 043/2016
2. Nª de vagas: 01
3. Qualificação educacional: Profissional de nível superior completo na área da saúde.
Pós-graduação na área da saúde.
4. Experiência profissional: Experiência no desenvolvimento e acompanhamento de

ações de assistência e tratamento das DST e aids. Conhecimento na avaliação de dados
em saúde voltados à sífilis congênita e aids.
5. Metodologia: A metodologia a ser aplicada consiste na coleta e análise dos dados
das notificações de infecção, pelo HIV e Sífilis Congênita.
6. Produtos/Resultados esperados: Produto 1: Documento contendo proposta de
critérios técnicos e elaboração de processo para certificação de municípios acerca da
eliminação da transmissão vertical do HIV e da Sífilis Congênita. Produto 2:
Documento contendo análise das lacunas identificadas, no que tange os serviços que
compõe a Linha de Cuidado materno infantil e as oportunidades perdidas para
prevenção da Transmissão Vertical, junto aos estados da região Sul, para subsidiar
estratégias nacionais para eliminação da transmissão vertical do HIV e Sífilis
Congênita. Produto 3: Documento contendo análise das lacunas identificadas, no que
tange os serviços que compõe a Linha de Cuidado materno infantil e as oportunidades
perdidas para prevenção da Transmissão Vertical, junto aos estados da região Sudeste,
para subsidiar estratégias nacionais para eliminação da transmissão vertical do HIV e
Sífilis Congênita. Produto 4: Documento contendo análise das lacunas identificadas, no
que tange os serviços que compõe a Linha de Cuidado materno infantil e as
oportunidades perdidas para prevenção da Transmissão Vertical, junto aos estados da
região Norte, para subsidiar estratégias nacionais para eliminação da transmissão
vertical do HIV e Sífilis Congênita. Produto 5: Documento contendo análise das lacunas
identificadas, no que tange os serviços que compõe a Linha de Cuidado materno infantil
e as oportunidades perdidas para prevenção da Transmissão Vertical, junto aos estados
da região Nordeste, para subsidiar estratégias nacionais para eliminação da transmissão
vertical do HIV e Sífilis Congênita. Produto 6: Documento contendo análise das lacunas
identificadas, no que tange os serviços que compõe a Linha de Cuidado materno infantil
e as oportunidades perdidas para prevenção da Transmissão Vertical, junto aos estados
da região Centro-Oeste, para subsidiar estratégias nacionais para eliminação da
transmissão vertical do HIV e Sífilis Congênita.
7. Local de Trabalho: Brasília/DF
8. Duração do contrato: Até 11 (onze) meses

1. Perfil: Código 044/2016
2. Nª de vagas: 01
3. Qualificação educacional: Profissional de nível superior completo e pós-graduação
na área da saúde.
4. Experiência profissional: Experiência em elaboração ou avaliação de programas
e/ou projetos sociais. Experiência em acompanhamento de programas e/ou projetos
sociais voltados às DST, aids e hepatites virais. Experiência em ações dirigidas às
populações vulneráveis às IST, HIV/Aids e hepatites virais.
5. Metodologia: O trabalho será desenvolvido a partir das seguintes ações:
levantamento bibliográfico, documental e revisão técnica das ações educativas entre
pares realizadas por Organizações da Sociedade Civil (OSC) para a testagem rápida do
HIV, por amostra de fluido oral, entre populações chave; Analise técnica do processo e
dos resultados obtidos com a implantação de testagem rápida do HIV, com fluido oral,
em ações realizadas por OSC e serviços públicos de saúde que atendem as populações
chave; Analise técnica e levantamentos acerca das ações de testagem e diagnóstico
realizadas para as populações de pessoas que usam álcool e outras drogas e populações
em situação de rua; levantamento de dados, estudos e experiências bem sucedidas de
ações educativas entre pares e promoção do diagnóstico precoce do HIV; Participação
em reuniões técnicas e com atores envolvidos nas ações, para levantamento de
informações, subsídios e escuta de experiências; Realização de reuniões técnicas para a
identificação de boas práticas e de obstáculos para a ampliação da oferta de ações de

prevenção e diagnóstico das IST, HIV/Aids e hepatites virais no âmbito da Atenção
Primária em Saúde do SUS, dirigidas às pessoas que usam álcool e outras drogas e
população em situação de rua; Participação em reuniões técnicas com diferentes áreas
do Ministério da Saúde acerca dos temas e ações a serem trabalhados.
6. Produtos/Resultados esperados: Produto 1: Documento contendo estudos técnicos
para abordagens de prevenção das IST/HIV/Aids e hepatites virais e inserção no
tratamento para a população chave de pessoas que usam drogas e que estão em contexto
de privação de liberdade, direcionado para Agentes Penitenciários e trabalhadores de
saúde do Sistema Penitenciário, com vistas ao cuidado integral. Produto 2: Documento
técnico contendo projeto básico para a ampliação e qualificação dos resultados de ações
realizadas por Organizações da Sociedade Civil, no estado do Amazonas, para
aprimoramento da prevenção, diagnóstico e tratamento do HIV/Aids, focadas nas
populações chave e no fortalecimento institucional. Produto 3: Documento contendo
projeto básico com conteúdos técnicos informativos, educativos e estratégicos para
composição de material instrucional dirigido aos Agentes Comunitários de Saúde e
Equipes de Consultórios na Rua, com vistas a realização de testes rápidos de HIV e
outras ações de prevenção, diagnóstico e tratamento das IST, HIV/Aids e hepatites
virais dirigidas às populações chave do HIV. Produto 4: Documento contendo estudos e
análises técnicas acerca da implementação de testagem rápida do HIV com amostra de
fluído oral e outras estratégias para a ampliação do diagnóstico do HIV, nas Equipes de
Agentes Comunitários de Saúde e de Consultórios na Rua, com foco nas populações
chave ao HIV. Produto 5: Documento contendo estudos e subsídios técnicos para a
construção de Guia Instrucional dirigido aos trabalhadores de saúde do Sistema Único
de Saúde (SUS) para a implantação da prevenção combinada para a população chave
pessoas que usam drogas, contemplando prevenção, diagnóstico precoce e tratamento
das IST, HIV/Aids e Hepatites Virais. Produto 6: Documento técnico contendo, análise
dos resultados e experiências da implementação da testagem rápida do HIV com
amostra de fluido oral entre populações chave, com ênfase as pessoas que usam drogas
e população em situação de rua, principalmente ações realizadas entre pares por
Organizações da Sociedade Civil (OSC) no campo da estratégia “Viva Melhor
Sabendo”, com vistas a contribuir para a consolidação dessa estratégia e a ampliação do
diagnóstico e tratamento do HIV.
7. Local de Trabalho: Brasília/DF
8. Duração do contrato: Até 11 (onze) meses

1. Perfil: Código 045/2016
2. Nª de vagas: 01
3. Qualificação educacional: Nível superior completo em ciências sociais.
4. Experiência profissional: Experiência em análise, acompanhamento ou avaliação de
projetos. Experiência em programas e/ou projetos sociais voltados às DST/HIV/aids
e/ou Hepatites Virais. Experiência em análise de projetos voltados às populações
vulneráveis.
5. Metodologia: Realizar pesquisa documental, identificar e analisar ações de
prevenção das DST/HIV e HV dos projetos eventos financiados em 2015;Realizar
pesquisa documental, identificar e analisar ações de prevenção das DST/HIV e HV para
população-chave (LGBT);Realizar pesquisa documental, identificar e analisar ações e
informações sobre ações de prevenção e defesa dos direitos humanos para população de
PVHA;Realizar pesquisa documental, identificar e analisar ações de prevenção em
projetos de eventos voltados para portadores de Hepatites Virais;Realizar pesquisa
documental, identificar e analisar ações e atividades propostas em projetos de eventos
nacionais.
6. Produtos/Resultados esperados: Produto 1: Documento técnico contendo avaliação

das estratégias de ações de prevenção das DST/Aids e HV e estímulo ao teste rápido
para HIV, Sífilis e HV durante comemorações LGBT na região Centro-Oeste no ano de
2015, visando identificar a efetividade das ações para o enfrentamento da epidemia para
esta população. Produto 2: Documento contendo análise das ações de prevenção às
DST/AIDS e Hepatites Virais para Populações chave (LGBT), executadas no âmbito
dos estados e municípios da região nordeste, com vistas a subsidiar o fortalecimento das
estratégias de prevenção para essas populações. Produto 3: Documento técnico
contendo análise das propostas de subprojetos de eventos na região Nordeste em 2015,
que apresentem ações de prevenção do HIV/AIDS e Hepatites Virais, voltadas para
inovações tecnológicas de prevenção, visando identificar a efetividade e a inovação das
ações de prevenção no âmbito dos subprojetos financiados. Produto 4: Documento
técnico contendo análise das estratégias das ações de prevenção às Hepatites Virais
propostas e realizadas na execução dos subprojetos de eventos voltados aos portadores
de Hepatites Virais, visando a identificação dos resultados no enfrentamento das
Hepatites Virais. Produto 5: Documento técnico contendo análise das ações de
prevenção das DST/HIV/AIDS e Hepatites Virais, no que tange as propostas de
subprojetos que estimulem a realização do teste e diagnóstico precoce do HIV, Sífilis e
Hepatites e que tenham ações voltadas à vacinação para hepatite B, visando identificar
metodologias de mobilização, de modo a direcionar as estratégias do Departamento de
Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais.
7. Local de Trabalho: Brasília/DF
8. Duração do contrato: Até 11 (onze) meses

1. Perfil: Código 046/2016
2. Nª de vagas: 01
3. Qualificação educacional: Nível superior completo em ciências humanas.
4. Experiência profissional: Experiência em logística de insumos estratégicos em HIV
e aids. Conhecimento do processo de análise da evolução do uso de medicamentos
antirretrovirais.
5. Metodologia: A metodologia consistirá na análise do processo de distribuição dos
medicamentos antirretrovirais enviados às Coordenações Estaduais de DST/Aids;
coleta, análise e sistematização de dados dos almoxarifados, Maternidades/unidades de
Referências em Exposição (MAT/URE) e Unidades Dispensadoras de Medicamentos
(UDM); análise comparativa da distribuição e demanda dos medicamentos, além do
acompanhamento e execução contratual; analisar os processos de aquisição de
medicamentos antirretrovirais realizados pelo Ministério da Saúde; avaliar
documentação pertinente a relatórios conclusivos de processos de compras e leitura de
legislações também pertinentes ao tema.
6. Produtos/Resultados esperados: Produto 1: Documento contendo avaliação do
impacto financeiro e análise dos possíveis benefícios na ocorrência de substituição do
medicamento Lopinavir (LPV/r) por Atazanavir + ritonavir (ATV/r) na 2ª linha de
tratamento antirretroviral, como esquema preferencial. Produto 2: Documento contendo
avaliação da incorporação do antirretroviral Didanosina Entérica (ddI EC) 400mg
desde a sua disponibilização no SUS até dezembro de 2015, especificamente quanto à
evolução da indicação de uso e cobertura dos tratamentos. Produto 3: Documento
contendo o fluxo do processo realizado para aquisição de antirretroviral, pelo Ministério
da Saúde, via organismos multilaterais. Produto 4: Documento contendo avaliação das
principais causas de desabastecimento de medicamentos antirretrovirais, nas Unidades
Dispensadoras em 2016, com vistas à auxiliar a adoção de medidas que garantam o
abastecimento regular dos medicamentos antirretrovirais. Produto 5: Documento
contendo avaliação do impacto da incorporação, no ciclo logístico dos medicamentos
antirretrovirais, da dose fixa combinada de Tenofovir + Lamivudina + Efavirenz, com

foco na distribuição, bem como análise do impacto sobre o orçamento para aquisição de
antirretrovirais. Produto 6: Documento contendo avaliação da incorporação do
antirretroviral Dolutegravir 50mg desde a sua disponibilização no SUS até abril de
2017, especificamente quanto à evolução da indicação de uso e cobertura dos
tratamentos.
7. Local de Trabalho: Brasília/DF
8. Duração do contrato: Até 11 (onze) meses

