
 

  

TERMO DE REFERÊNCIA 007/2017 

Objeto: Desenvolvimento de análises com o objetivo de aprimorar o monitoramento clínico para as 

crianças e adolescentes em tratamento antirretroviral, bem como para a melhoria das ações e 

estratégias de adesão ao tratamento voltadas a este público. 

 

 

1 – Atividades 

- Realizar pesquisas sobre os temas em base de dados nacionais e internacionais. 
- Realizar revisões bibliográficas em revistas de artigos científicos, livros, instituições de saúde mundiais. 
- Coleta e análise de dados de tratamento antirretroviral que consta na base de dados do Sistema de Controle 
Logístico de Medicamentos. 

2 – Prazo para Execução do Contrato 

02/01/2018 a 28/12/2018 

3 – Valor do Contrato 

R$ 124.740,00 (cento e vinte e quatro mil setecentos e quarenta reais). 

4 – Produtos 

1. Produto 1: Documento contendo análise das informações, sobre os antirretrovirais prescritos em 
desconformidade com as recomendações nacionais contidas no Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas 
para o Manejo da Infecção pelo HIV em crianças e adolescentes, que constam na base de dados do 
Sistema de Controle Logístico de Medicamentos (SICLOM). 

2. Objetivo/aplicabilidade do produto 1: O produto tem como objetivo o aprimoramento do monitoramento 
clínico do tratamento antirretroviral. 
 

3. Produto 2: Documento contendo análise dos dados, sobre falha terapêutica em crianças de 0 a 12 anos, 

que constam no Sistema de Controle Logístico de Medicamentos (SICLOM), por esquema terapêutico. 
Objetivo/aplicabilidade do produto 2: O produto tem como objetivo qualificar o monitoramento clínico do 
tratamento antirretroviral em crianças. 
 

4. Produto 3: Documento contendo análise dos dados, sobre falha terapêutica em adolescentes de 13 a 18 
anos, que constam no Sistema de Controle Logístico de Medicamentos (SICLOM), por esquema 
terapêutico. 
Objetivo/aplicabilidade do produto 3: O produto tem como objetivo qualificar o monitoramento clínico do 
tratamento antirretroviral em adolescentes. 

 
5. Produto 4: Documento contendo análise da adesão ao tratamento antirretroviral entre crianças de 0 a 12 

anos, com base em informações do Sistema de Controle Logístico de Medicamentos (SICLOM). 
Objetivo/aplicabilidade do produto 4: O produto tem como objetivo subsidiar ações e estratégias para 
melhoria da adesão ao tratamento para crianças. 
 

6. Produto 5: Documento contendo análise da adesão ao tratamento antirretroviral entre adolescentes de 13 
a 18 anos, com base em informações do Sistema de Controle Logístico de Medicamentos (SICLOM). 
Objetivo/aplicabilidade do produto 5: O produto tem como objetivo subsidiar ações e estratégias para 
melhoria da adesão ao tratamento para adolescentes. 

5 – Qualificação 

Profissional de nível superior em medicina.  
Residência médica e/ou especialista em infectologia.  
Experiência mínima de oito anos no manejo clínico do HIV/Aids.  
Experiência em implementação de ações de tratamento e prevenção de doenças e promoção da saúde. 
Experiência na produção de conteúdos técnicos sobre crianças e adolescentes vivendo com HIV/aids. 

6 – Local do Trabalho 

Os serviços serão desenvolvidos necessariamente em Brasília/DF. 

7 – Publicidade 

A publicação de 01 perfil para contratação de profissional na área de ciências biológicas está disponível nas 

páginas PNUD, www.pnud.org.br (Oportunidades) e http://www.aids.gov.br/pt-br/o-departamento/trabalhe-

conosco. 

8 – Prazo para envio de currículos 

CVs devem ser cadastrados de 21/11/2017 a 25/11/2017 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. 



 


