
 

                                              
                                                   

 
 

Contrata 

Consultor na 

modalidade Produto 

PROJETO 914/BRZ/1138    EDITAL Nº 01/2017 

1. Perfil: Código 01/2017 - Consultor técnico 

2. Nª de vagas: 1 

3. Qualificação educacional: Nível superior completo nas áreas de ciências humanas, sociais ou da saúde. 

4. Experiência profissional: Experiência mínima de 15 (quinze) anos em gestão de programas e/ou projetos 

de saúde pública ou em formulação, planejamento e avaliação de políticas de prevenção às IST/HIV/aids. 

Experiência em análise e acompanhamento de programas e/ou projetos de prevenção voltados às 

IST/HIV/aids e/ou Hepatites Virais. 

5. Atividades: Coletar e analisar dados, sistematizar informações e elaborar ranking dos 100 municípios 

prioritários para elaboração do projeto de resposta rápida para enfretamento da sífilis congênita no país, em 

conformidade com a Agenda de Ações Estratégicas para Redução da Sífilis Congênita no Brasil; 

Analisar dados da situação de saúde, no que tange a epidemia do HIV, no Estado do Rio de Janeiro, seleção 

dos municípios prioritários a partir do índice composto – incidência, mortalidade, gap de tratamento, acesso 

a diagnóstico;  

Analisar as informações disponíveis na base de dados do DATASUS sobre a pactuação dos indicadores de 

IST e HIV/AIDS no quadro da regionalização e redes de atenção do SUS, priorizando as cooperações 

interfederativas; 

Elaborar documento a partir das diretrizes, prioridades e metas pactuadas em relação a resposta a IST e 

HIV/AIDS nas conferências locais de vigilância em saúde. 

 

6. Produtos/Resultados esperados:  

Produto 1: Documento contendo projeto para resposta rápida a epidemia da sífilis congênita nas redes de 

atenção do SUS. 

Produto 2: Documento contendo elaboração de estudo para proposta de cooperação técnica interfederativa 

do Estado do Rio de Janeiro e validação dos municípios prioritários. 

Produto 3: Documento contendo estudo para orientar estados e municípios quanto as prioridades, no que 

concerne IST e HIV/AIDS no âmbito da 1ª Conferência Nacional de Vigilância em Saúde a ser realizada 

em novembro de 2017. 

Produto 4: Documento contendo estudo da gestão local, regional e participativa para a resposta a epidemia 

do HIV/Aids, considerando os hotspots das cooperações interfederativas. 

Produto 5: Elaboração de documento técnico de referência para fortalecimento de pesquisas de 

desenvolvimento de vacina para o HIV/Aids no âmbito do Programa de Apoio ao Desenvolvimento 

Institucional do SUS (PROAD). 

 

7. Local de Trabalho: Brasília/DF 

8. Duração do contrato: Até 12 meses 

      

Os interessados deverão cadastrar o CV do dia 14/02/2017 até o dia 18/02/2017 no 

http://curriculo.aids.gov.br ou http://www.aids.gov.br/pagina/trabalhe-conosco. Serão 

desconsiderados os CVs cadastrados após a data limite indicada neste edital.  

Em atenção às disposiçãoes do decreto n° 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 empregados de suas subsidiárias ou controladas, no âmbito dos projetos de 

cooperação técnica internacional. 

 

 

 

 

 

http://www.aids.gov.br/pagina/trabalhe-conosco

