TC n° 66 – OPAS contrata serviços
TC/66 EDITAL Nº 19/2015
1. Perfil: Código 39/2015
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. Conhecimento em análise de materiais de informação,
educação, saúde e comunicação. Experiência em desenvolvimento de produtos
editoriais para populações vulneráveis.
5. Metodologia: A metodologia utilizada para a elaboração do Planejamento será por
meio da realização de encontros com os núcleos de editoração do Departamento de
Vigilância, Prevenção e Controle das DST e Aids e Hepatites Virais e possíveis outros
setores do Ministério da Saúde para definição dos pontos críticos do projeto; aprovar a
proposta junto à direção da instituição. 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 contendo planejamento
editorial da série de publicações sobre o histórico das ações do Dia Mundial de Luta
Contra a Aids no Brasil, sistematizando e descrevendo objetivos geral e específicos do
projeto; justificativa do trabalho; estratégia de divulgação e de comunicação da
proposta; cronograma de execução. Produto 2: Documento contendo proposta
metodológica para produção da série editorial dos aspectos temáticos associados ao Dia
Mundial de Aids, descrevendo a estratégia de elaboração de textos e o método para
registro e divulgação. Produto 3: Documento contendo roteiro de textos de Boas
Práticas sobre as ONG no Brasil que desenvolvem ações de testagem para o HIV/aids
contempladas no projeto Viva Melhor Sabendo, objetivando estimular outras ONG
para aderirem à essa proposta de testar populações mais vulneráveis à epidemia.
Produto 4: Documento contendo proposta de oficinas de produção audiovisual e de
textos para população negra em torno da temática das DST/HIV/AIDS, visando
promover a interface com a sociedade. Produto 5: Documento contendo proposta de
projeto gráfico e editorial dos textos da publicação “Histórias do laço vermelho da aidsrelatos de experiências da estruturação da resposta brasileira à aids”.
7. Local de Trabalho: Brasília/DF
8. Duração do contrato: até 11 (onze) meses.
1. Perfil: Código 40/2015
2. Nª de vagas: 01
3. Qualificação educacional: Nível superior completo na área da saúde. Pós-graduação
na área da saúde, humanas ou sociais.
4. Experiência profissional: Experiência no campo da política científica e tecnológica,
Conhecimento em avaliação de tecnologias em saúde e gestão do conhecimento.
5. Metodologia: A metodologia a ser aplicada será por meio de pesquisa da literatura
científica pertinente; discussão com grupos de pesquisadores e técnicos da área de
Vigilância Epidemiológica e redigir os documentos técnicos; participar de estudos e
pesquisas na área de vigilância epidemiológica das DST/aids e hepatites virais;
participar de reuniões com os Grupos Técnicos de Vigilância Epidemiológica; elaborar
pautas e relatórios das reuniões com os Grupos Técnicos de Vigilância Epidemiológica.
6. Produtos/Resultados esperados: Produto 1: Documento técnico contendo
levantamento de ensaios clínicos em HIV/Aids realizados por pesquisadores brasileiros
no âmbito das Redes de Pesquisa Clínica internacionais, HPTN (HIV Prevention Trials

Network), ANRS(Agence Nationale de Recherche sur le Sida et les Hepatites Virales)
para subsídio à resposta nacional ao agravo. Produto 2: Documento técnico contendo
levantamento de ensaios clínicos em HIV/Aids realizados no Brasil registradas no
banco de dados do Registro Brasileiro de Ensaios Clínicos (ReBEC) para subsídio à
resposta nacional ao agravo. Produto 3: Documento técnico contendo análise descritiva
dos projetos contratados por meio do Chamamento Público N. 20/2013 promovido pela
Secretaria de Vigilância em Saúde, Ministério da Saúde/Departamento de DST, AIDS e
hepatites virais, com objetivo de subsidiar a resposta nacional a esses agravos. Produto
4: Documento técnico contendo compilação das publicações científicas resultantes dos
projetos de pesquisa de IST e Hepatites apoiados pelo Departamento de DST, Aids e
Hepatites Virais entre os anos de 2012 a 2015, para fins de difusão do conhecimento
científico gerado junto às áreas técnicas do Departamento de DST, Aids e Hepatites
virais Produto 5: Documento técnico contendo revisão da literatura sobre co-infecçao
tuberculose/HIV a fim de subsidiar estratégias de prevenção e enfrentamento desses
agravos. Produto 6: Documento técnico contendo compilação das publicações
científicas resultantes dos projetos de pesquisa em HIV/ AIDS apoiados pelo
Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais entre os anos de 2012 a 2015, para fins
de difusão do conhecimento científico gerado junto às áreas técnicas do Departamento
de DST, Aids e Hepatites virais.
7. Local de Trabalho: Brasília/DF
8. Duração do contrato: até 11 (onze) meses.

