
                                              
                                                   

 
 

Contrata 

Consultor na 

modalidade Produto 

PROJETO 914/BRZ/1138    EDITAL Nº 03/2018 

1. Perfil: Código 06/2018 - Consultor em programas e projetos de prevenção às IST/HIV/Aids. 

2. Nª de vagas: 1 

3. Qualificação educacional: Graduação na área da Saúde. Pós-graduação na área da saúde. 

4. Experiência profissional: Experiência mínima de 2 (dois) anos na elaboração de projetos voltados às 

IST/HIV/AIDS.  

Experiência em avaliação de políticas de prevenção voltadas às IST/HIV/aids e/ou Hepatites Virais. 

Experiência na elaboração de relatórios de avaliação. 

Experiência em políticas de prevenção junto a População-Chave. 

5. Atividades: Realizar levantamento das propostas submetidas às conferencias estaduais, que tratam 

especificamente da resposta a epidemia do HIV/Aids, hepatites viras e outras infecções de transmissão 

sexual; 

Cotizar as propostas estaduais com as propostas submetidas e aprovadas pelo pleno da Conferencia 

Nacional de Vigilância em Saúde; 

Identificar as propostas e sua distribuição nos eixos temáticos, que norteiam a Conferência de Vigilância 

em Saúde;  

Identificar as propostas que tratam dos aspectos relacionados a populações chaves, vigilância 

epidemiológicas, diagnóstico e tratamento e gestão/financiamento; 

Realizar entrevista semiestruturadas em profundidade com delegados – usuários, gestores e 

trabalhadores da saúde - que representam as demandas das IST/HIV/Aids e hepatites virais; 

6. Produtos/Resultados esperados:  

Produto 1: Documento contendo revisão da literatura que trata da análise de propostas das conferências 

nacionais de saúde e conferências específicas, que tenham relação com as demandas das IST, HIV/AIDS 

e hepatites virais, incluindo elaboração dos instrumentos de coleta e entrevistas. Objetivo/aplicabilidade 

do produto 1: Obter um referencial teórico e pesquisas relevantes para subsidiar o estudo das propostas 

das Conferências Nacionais de Saúde.  

Produto 2: Documento contendo análise e sistematização das propostas sobre IST/HIV/aids e hepatites 

virais encaminhadas pelas conferências estaduais, bem como das propostas aprovadas no pleno da 

Conferência Nacional de Vigilância em Saúde, apresentado por meio de relatório técnico. 

Objetivo/aplicabilidade do produto 2: Obter uma análise do documento de base e das propostas 

encaminhadas pelas conferências sobre IST/HIV/aids e hepatites virais. 

7. Local de Trabalho: Brasília/DF 

8. Duração do contrato: Até 3 meses 

 


