
 

  

TERMO DE REFERÊNCIA 4/2019 

 

Objeto: Desenvolver estudos com base na análise dos projetos demonstrativos para 

melhoria do acesso e ampliação do escopo de práticas na perspectiva da Prevenção 

Combinada do HIV, das HV e da prevenção de outras IST nos Centros de Testagem e 

Aconselhamento (CTA). 

 

 

1 – Atividades 

Pesquisar referências de diretrizes técnicas e de boas práticas sobre serviços de testagem e de 

prevenção ao HIV, HV e IST; 

Pesquisar referências técnicas de fluxos e processos de trabalho e outras ferramentas de 

gestão do trabalho na saúde; 

Realizar análise dos relatórios de acompanhamento da execução dos planos de trabalho; 

Realizar reuniões com as equipes de saúde dos Centros de Testagem e Aconselhamento 

envolvidos nos projetos estratégicos, bem como das respectivas gestões. 

2 – Prazo para Execução do Contrato 

13/01/2020 a 08/12/2020 

3 – Valor total do Contrato 

R$ 88.000,00 (oitenta e oito mil reais). 

4 – Produtos 

Produto 1: Documento contendo análise dos Planos de Trabalho dos Projetos demonstrativos de 

Reorganização dos Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA) propostos pelos municípios, com o 

objetivo de identificar as necessidades de apoio técnico conforme as Diretrizes para Organização do 

CTA no Âmbito da Prevenção Combinada.  

Produto 2: Documento contendo estratégias de apoio técnico para o fortalecimento às respostas de 

IST, HIV/aids e hepatites virais dos Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA) com ênfase na 

Prevenção Combinada dos CTA, considerando as especificidades do sistema de saúde dos municípios 

participantes dos projetos demonstrativos. 

Produto 3: Documento contendo apresentação de propostas de readequação dos fluxos e processos de 

trabalho dos Centros de Testagem e Aconselhamento (CTA) do projeto demonstrativo, com o 

objetivo de subsidiar os gestores municipais na reorganização dos seus serviços junto a rede de 

atenção, bem como propor melhorias. 

Produto 4: Documento contendo análise técnica do processo de readequação dos Centros de 

Testagem e Aconselhamento (CTA), com o objetivo de subsidiar o Departamento de Doenças de 

Condições Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis, no processo de monitoramento e 

avaliação das ações desenvolvidas pelo projeto demonstrativo. 

Produto 5: Documento contendo a identificação de aspectos positivos e negativos no processo de 

reorganização dos Centros de Testagem e Aconselhamento (CTA) do projeto demonstrativo, com o 

objetivo de propor melhorias e apontar caminhos para novos “Projetos para o fortalecimento às 

respostas de IST, HIV/aids e hepatites virais dos CTA com ênfase à estratégia de Prevenção 

Combinada”, em outros municípios brasileiros. 

5 – Qualificação 

Profissional de nível superior completo na área da saúde. Pós-graduação na área da saúde. 

Conhecimento sobre a política nacional de Atenção Básica. Experiência em gestão em saúde. 

Experiência em gerenciamento e monitoramento em políticas voltadas à saúde. 

6 – Local do Trabalho 

Os serviços serão desenvolvidos necessariamente em Brasília/DF. 



7 – Prazo para cadastro de currículos 

CVs devem ser cadastrados de 15/10/2019 a 29/10/2019 por meio do sítio 

http://curriculo.aids.gov.br/login.asp 

 


