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1. Perfil: Código 35/2015
2. Nª de vagas: 01
3. Qualificação educacional: Nível superior completo na área da saúde. Pós-graduação
nas áreas de ciências humanas, sociais ou da saúde.
4. Experiência profissional: Experiência em infectologia. Experiência em elaboração
de material didático voltados para saúde.
5. Metodologia: Revisão bibliográfica ampla através de revisão sistemática em bancos
de dados internacionais (Medline, Lilacs, Cochrane, Lis) e compilação do material
didático.
6. Produtos/Resultados esperados: Produto 1: Desenvolvimento de conteúdo técnico
sobre a utilização do antirretroviral zidovudina (AZT) no uso do tratamento de
leucemia/linfoma associado ao Virus Linfotrópico Humano Tipo I (HTLV)-1, com
objetivo de criar subsídios que sustentem a alteração da recomendação no tratamento de
leucemia/linfoma associado ao HTLV-1. Produto 2: Desenvolvimento de conteúdo
técnico sobre a utilização de métodos contraceptivos em pessoas vivendo com
HIV/Aids (PVHA), com objetivo de atualizar as recomendações nos protocolos clínicos
e diretrizes relativas ao tema métodos contraceptivos em PVHA. Produto 3:
Desenvolvimento de conteúdo técnico sobre a utilização de hormônios e suplementos
alimentares em Pessoas vivendo com HIV/Aids (PVHA), abordando aspectos dos
benefícios e riscos, com objetivo de atualizar as recomendações para uso de hormônios
e suplementos alimentares nas PVHA, especialmente travestis e transexuais. Produto 4:
Desenvolvimento de conteúdo técnico sobre Reprodução em Pessoas vivendo com
HIV/Aids (PVHA), com objetivo de atualizar as recomendações e tecnologias
disponíveis para reprodução humana em PVHA. Produto 5: Proposta de conteúdo
técnico para elaboração de material didático sobre o matriciamento do infectologista no
cuidado das Pessoas vivendo com HIV/Aids na Atenção Básica.
7. Local de Trabalho: Brasília/DF
8. Duração do contrato: até 11 (onze) meses.
1. Perfil: Código 36/2015
2. Nª de vagas: 01
3. Qualificação educacional: nível superior completo em ciências humanas.
4.Experiência profissional: Experiência no acompanhamento específico das
proposições com os temas: HIV, Hepatites Virais e DST. Conhecimento do processo de
elaboração de Projetos de Lei.
5. Metodologia: A metodologia aplicada para o desenvolvimento dos trabalhos técnicos
consistirá em pesquisa qualitativa de dados sobre a criminalização e comercialização de
silicone industrial e sua relação com a saúde humana; pesquisa e estudo de projetos de
lei sobre o HIV e Aids que tramitam no Congresso Nacional.
6. Produtos/Resultados esperados: Produto 1: Documento contendo estudo sobre o
uso inadequado do silicone industrial por travestis, gays, homens que fazem sexo com
homens e o risco à saúde dos usuários, com a finalidade de embasar tecnicamente
normativa para a venda do produto no Brasil. Produto 2: Documento contendo análise
situacional dos projetos de lei relativos às DST, Aids e Hepatites Virais que estão em
trâmite no âmbito do Congresso Nacional. Produto 3: Documento contendo análise do
impacto com a aprovação do Projeto de Lei número 198/2015 que torna crime hediondo
a transmissão deliberada do vírus da AIDS. Produto 4: Documento contendo estudo
sobre a normatização que estabelece critérios para a comercialização de preservativos

masculino e feminino no Brasil.
7. Local de Trabalho: Brasília/DF
8. Duração do contrato: até 7 (sete) meses.

