
 

  

TERMO DE REFERÊNCIA 001/2016 

Objeto: Fomentar investigações científicas e o desenvolvimento de novas tecnologias inovadoras para 

diagnóstico, prevenção e assistência para populações vulneráveis, que possibilite o aprimoramento da 

competência nacional para o enfrentamento das Infecções Sexualmente Transmissíveis, Hepatites Virais 

e da epidemia de HIV/Aids, de forma a contribuir para o desenvolvimento do Produto 1.5 do Projeto de 

Cooperação PNUD BRA/15/004: Estudos e pesquisas em áreas estratégicas para o enfrentamento de 

IST, HIV/AIDS e hepatites virais realizados. 

 

 

1 – Atividades 

 Avaliar o Instrumento de Coleta de Dados e o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE do 
Estudo Epidemiológico sobre a Prevalência Nacional de Infecção pelo HPV, por meio dos seguintes 
procedimentos: (i) Levantar a pertinência técnica de cada questão do instrumento de coleta de 

dados; (ii) verificar a adequação da linguagem destes para o público alvo do estudo composto por 
adolescentes e jovens adultos de ambos os sexos; (iii)  verificar a correlação entre as questões 
propostas no instrumento de coleta de dados e o alinhamento destas aos objetivos específicos do 
Estudo; (iv) propor sugestões ao instrumento de coleta de dados e ao Termo de Consentimento Livre 
e Esclarecido.  

 Levantar a literatura nacional e internacional sobre a Profilaxia Pós Exposição e integrar as 
informações advindas desta revisão exploratória de literatura às novas estratégias de Prevenção 
combinada ao HIV. 

 Levantar a literatura nacional sobre transmissão vertical do HIV e da Sífilis e incorporar as 
informações advindas desta revisão exploratória de literatura às linhas de pesquisas prioritárias de 
futuros editais de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico. 

 Levantar a literatura nacional sobre o envelhecimento prematuro associado à infecção ao HIV e a 
terapia antirretroviral e incorporar as informações advindas desta revisão exploratória de literatura às 
linhas de pesquisas prioritárias de futuros editais de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico. 

 Levantar a literatura nacional sobre a remissão da infecção pelo HIV e integrar as informações 
advindas desta revisão exploratória de literatura às linhas de pesquisas prioritárias de futuros editais 
de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico. 

 Levantar a literatura nacional e internacional sobre a Profilaxia Pré Exposição e fazer uso das 
informações advindas desta revisão exploratória de literatura a proposta de artigo de revisão 
sistemática. 

 Levantar a literatura nacional sobre os fatores de risco para infecção pelo HIV em pacientes com o 
vírus da Hepatite C e utilizar as informações advindas desta revisão exploratória de literatura ao 
aprimoramento das políticas públicas de saúde referente a este agravo. 

 Levantar a literatura nacional sobre a Transmissão Sexual do Zika vírus e integrar as informações 
advindas desta revisão exploratória de literatura às linhas de pesquisas prioritárias de futuros editais 
de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico. 

2 – Prazo para Execução do Contrato 

02/07/2016 a 23/06/2017      

3 – Valor do Contrato 

R$ 101.250,00 (cento e hum mil e duzentos e cinquenta reais). 

4 – Produtos 

1. Documento contendo revisão do instrumento de coleta de dados e o Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido – TCLE referente ao Estudo Epidemiológico sobre a Prevalência Nacional de Infecção pelo HPV, 
objetivando garantir maior a eficácia desses instrumentos, que por sua vez irão corroborar o conhecimento das 
prevalências regionais e o planejamento de ações de prevenção da doença. 
2. Revisão exploratória de literatura sobre a Profilaxia Pós Exposição no âmbito das estratégias de prevenção 
combinada, com vistas a assistir ao Projeto BRA/15/004 na utilização de informações científicas para subsidiar 
o processo de tomada de decisão dos gestores de saúde. 
3. Revisão exploratória de literatura sobre transmissão vertical do HIV e da Sífilis, com a finalidade de utilizar 
informações produzidas por evidências científicas às estratégias da política de prevenção da mortalidade de 
mulheres e crianças no que tange a este agravo.  
4. Revisão exploratória de literatura sobre o envelhecimento prematuro associado à infecção ao HIV e a 
terapia antirretroviral, com vistas a subsidiar o Projeto BRA/15/004 na utilização de informações produzidas 
por evidências científicas, objetivando agregar os resultados das pesquisas à racionalidade do processo de 
tomada de decisão. 
5. Revisão exploratória de literatura sobre remissão da infecção pelo HIV, com vistas a subsidiar o 
Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais na elaboração de linhas de 
pesquisa referente a esta temática para futuros editais.  
6. Revisão exploratória de literatura sobre a Profilaxia Pré Exposição no âmbito das estratégias de prevenção 
combinada, com vistas a assistir ao Projeto BRA/15/004 na utilização de informações científicas para subsidiar 
o processo de tomada de decisão dos gestores de saúde. 
7. Revisão exploratória de literatura sobre os fatores de risco para infecção pelo HIV em pacientes com o vírus 
da Hepatite C, com vistas a assistir ao Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e 
Hepatites Virais na utilização de informações produzidas por evidencias científicas, objetivando subsidiar o 
aprimoramento das políticas públicas de saúde referente a este agravo. 
8. Revisão exploratória de literatura sobre Transmissão Sexual do Zika Vírus, com vistas a assistir ao 
Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais na elaboração de linhas de 
pesquisa referentes a esta temática para futuros editais. 

5 – Qualificação 

Código 001/2016 – Consultor em gerenciamento de projetos relacionados à pesquisa e ao desenvolvimento 



tecnológico e científico no campo do HIV/AIDS e Hepatites Virais. Nível superior completo em ciências 
humanas. Pós-graduação em gerenciamento de projetos. 
Experiência mínima de 8 (oito) anos em gerenciamento de projetos de pesquisa. Experiência em pesquisa e 
desenvolvimento tecnológico de ISTs, HIV/Aids e Hepatites Virais. Experiência no campo de política científica e 
tecnológica. Experiência em análise, acompanhamento ou avaliação de projetos de pesquisa e 
desenvolvimento tecnológico. 

6 – Local do Trabalho 

Os serviços serão desenvolvidos necessariamente em Brasília/DF.  

7 – Prazo para envio de currículos 

CVs devem ser cadastrados de 14/06/2016 a 18/06/2016 por meio do sítio 

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

Observações: 

Em atenção às disposições do Decreto nº 5.151, de 22/07/2004, é vedada a contratação, a qualquer título, 

de servidores ativos da Administração Pública Federal, Estadual, do Distrito Federal ou Municipal, direta ou 

indireta, bem como de empregados de suas subsidiárias ou controladas, no âmbito dos projetos de 

Cooperação Técnica Internacional. 

 

 


