
 

  

TERMO DE REFERÊNCIA 001/2017 

Objeto: Desenvolvimento de estudos técnicos relativos a gestão de risco em HIV/AIDS para 

populações chaves, adesão ao tratamento para Pessoas Vivendo com HIV/AIDS e perfil epidemiológico 

dos 15 municípios prioritários da Cooperação Interfederativa do Rio Grande do Sul, de forma a 

contribuir com o alcance do Produto 1.3, atividade 1.3.1 do Projeto BRA/15/004, qual prevê: 

Elaboração de instrumentos de planejamento para auxiliar a implementação da Cooperação 

Interfederativa nos estados prioritários identificados. 

 

 

1 – Atividades 

Coleta e análise situacional referente à gestão do risco em HIV/AIDS e adesão à TARV nos serviços 
relacionados às IST/Aids dos municípios prioritários da Cooperação Interfederativa do estado do Rio Grande do 
Sul. Participação de reuniões junto ao grupo condutor e câmaras técnicas da cooperação interfederativa no Rio 
Grande do Sul. Coleta de dados e consolidação dos mesmos, referente aos indicadores de HIV/AIDS nos 15 
municípios prioritários. 

2 – Prazo para Execução do Contrato 

26/04/2017 a 25/04/2018      

3 – Valor do Contrato 

R$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais). 

4 – Produtos 

1. Produto 1: Documento técnico contendo referencial teórico, avaliação situacional e práticas sobre Gestão 
do Risco a fim de identificar o estado da gestão em HIV/Aids nos 15 municípios prioritários da Cooperação 
Interfederativa do estado do Rio Grande do Sul. 
Objetivo/aplicabilidade do produto 1: O produto tem como objetivo realizar um diagnóstico situacional sob 
o aspecto teórico em Gestão de Risco em HIV/Aids nos municípios especificados, a fim de subsidiar o 
planejamento de ações para formulação de medidas de proteção contra os riscos. 

2. Produto 2: Documento contendo diagnóstico situacional das quatro câmaras técnicas de assessoramento 
do Grupo de Trabalho da Cooperação Interfederativa do estado do Rio Grande do Sul (Gestão de redes e 
linha de cuidado, vigilância epidemiológica, prevenção e regiões prioritárias), visando estabelecer novos 
delineamentos metodológicos das Câmaras Técnicas.  
Objetivo/aplicabilidade do produto 2: O produto tem como objetivo subsidiar as coordenações das 
Câmaras Técnicas na construção de novas metodologias para realização dos encontros. 

3. Produto 3: Documento técnico contendo projeto para implantação da gestão do risco para populações 
chave nos 15 municípios prioritários da Cooperação Interfederativa do estado do Rio Grande do Sul. 
Objetivo/aplicabilidade do produto 3: O produto tem como objetivo subsidiar a implantação da 
metodologia de gestão de risco nos 15 municípios prioritários da Cooperação Interfederativa do RS, com 
vistas a operacionalização da prevenção combinada. 

4. Produto 4: Documento técnico contendo avaliação sobre a situação de adesão à Terapia Anti-Retroviral 
(TARV) nos 15 municípios prioritários da Cooperação Interfederativa do estado do Rio Grande do Sul, 
visando identificar pontos críticos dos serviços com vistas a melhoria da adesão à terapia. 
Objetivo/aplicabilidade do produto 4: O produto tem como objetivo identificar as prioridades e estratégias 
de ações para melhoria da adesão de acordo com a especificidade da situação desses municípios. 

5. Produto 5: Documento técnico contendo proposta de ação de intervenção nos 15 municípios prioritários da 
Cooperação Interfederativa do estado do Rio Grande do Sul, articulando ações colaborativas em redes de 
apoio entre sociedade civil e serviços de saúde, sobre estratégias de gestão do risco, adesão e auto 
cuidado. 
Objetivo/aplicabilidade do produto 5: O produto tem como objetivo subsidiar metodologicamente os 15 
municípios prioritários da Cooperação Interfederativa do RS para a melhoria da qualidade dos serviços no 

que se refere a retenção de usuários em TARV. 
6. Produto 6: Documento técnico contendo análise dos aspectos epidemiológico dos 15 municípios 

prioritários da Cooperação Interfederativa do estado do Rio Grande do Sul visando a qualificação das 
informações de vigilância epidemiológica. 
Objetivo/aplicabilidade do produto 6: O produto tem como objetivo subsidiar a tomada de decisão por 
parte dos gestores dos 15 municípios prioritários da Cooperação Interfederativa do Rio Grande do Sul no 
enfrentamento da epidemia das IST e do HIV/Aids no estado. 

5 – Qualificação 

Código 001/2017 – Profissional de nível superior na área da saúde. Pós-graduação na área da saúde. 
Experiência mínima de quatro anos em implementação de políticas e programas de saúde. Experiência em 
avaliação de serviços de saúde relacionados ao enfrentamento da epidemia de IST/HIV/Aids. Conhecimento 
em indicadores epidemiológicos de IST/HIV/Aids. Experiência em projetos intersetoriais para estados e 
municípios. 

6 – Local do Trabalho 

Os serviços serão desenvolvidos necessariamente em Brasília/DF.  

7 – Prazo para envio de currículos 

CVs devem ser cadastrados de 07/04/2017 a 11/04/2017 por meio do sítio 

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

Observações: 

1 - 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. 

2 – O processo de seleção poderá ser cancelado a qualquer momento por decisão do MS ou do PNUD. 
3 – Caso a entrevista seja presencial os custos de deslocamento serão de inteira responsabilidade do 
candidato e não haverá qualquer tipo de ressarcimento. 

 

 


