Contrata
Consultor na
modalidade Produto
PROJETO BRA/K57
Perfil: Contratação na modalidade produto de 01 (um) profissional objetivando realizar estudo técnico
sobre as publicações relacionadas ao Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST,
Aids e Hepatites Virais, feitas no Brasil e no exterior e reconstrução histórica do enfrentamento das
aids no país, de forma a contribuir com o alcance do resultado 1.3.7, do Projeto de Cooperação
UNODC BRA/K47, o qual prevê: “Implementar a interface e a cooperação entre instituições de
estudo, pesquisa e agências de desenvolvimento”.
1. Nº de vagas: 01
2. Qualificação educacional: Nível superior completo na área de saúde.
Pós-graduação na área de saúde.
3. Experiência profissional: Experiência mínima de 06 (anos) em produção de pesquisa em
DST/HIV/aids e/ou Hepatites Virais.
Requerido conhecimento em produção de artigos científicos sobre a temática de DST/HIV/aids
e/ou Hepatites Virais.
4. Atividades: Consultas a fontes fidedignas para levantamento bibliográfico e sistematização de
informações: buscas em bibliotecas virtuais brasileiras e estrangeiras; visitas a sites especializados
em saúde; consultas a clipping publicados pelo Programa Brasileiro de Aids no referido período;
entrevistas com ex-diretores do Programa Brasileiro de Aids no referido período de sua história.
Revisão de Literatura: leitura e interpretação dos conteúdos pesquisados, visando a sistematização
de informações e reconstrução histórica da trajetória do Programa Brasileiro de Aids, publicados
no referido período.
Análise do material coletado, por meio de métodos científicos, ideias e procedimentos
hermenêuticos de categorização temática, interpretação das informações e conteúdos.
Interlocuções com as áreas técnicas do Departamento de Vigilância e Controle de DST, Aids e
Hepatites Virais, para coleta de informações.
Elaboração e apresentação de texto descritivo e analítico sobre as informações e conteúdos do
material pesquisado, em formato de relatório e artigo em português e inglês.
Elaboração de projeto de reconstrução da história das Políticas e atuações de controle e
enfrentamento da epidemia de Aids no Brasil no período 1983-2013, como subsídio para a
organização de eventos comemorativos dos 30 anos do Programa Brasileiro de DST e Aids em
2014.
5. Produtos/Resultados esperados:
Produto 1: Estudo técnico sobre os conteúdos da produção bibliográfica e midiática publicada e
divulgada no período 1983-2013, por autores estrangeiros e brasileiros no exterior, cujos temas se
relacionem com a atuação científica, política e institucional do Departamento de Vigilância e
Controle das DST, Aids e Hepatites Virais.
Produto 2: Reconstrução histórica e pesquisa multicêntrica sobre o Departamento de Vigilância e
Controle das DST, Aids e Hepatites Virais, visando subsidiar as comemorações dos 30 anos do
Programa Brasileiro de Aids (1983-2013). O referido projeto pretende sugerir continuidade do
trabalho de reconstrução histórica das políticas brasileiras de enfrentamento da aids desde seus
primórdios até a atualidade.
6. Duração do Contrato: Até 3 (três) meses.
Os interessados deverão cadastrar o CV do dia 14/05/2014 até o dia 18/05/2014 no seguinte
endereço
eletrônico:
http://sistemas.aids.gov.br/curriculo/login.asp
ou
http://www.aids.gov.br/pagina/trabalhe-conosco.
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 empregados de suas subsidiárias ou controladas, no âmbito dos projetos de
cooperação técnica internacional.

Contrata
Consultor na
modalidade Produto
PROJETO BRA/K57
Perfil: Contratação na modalidade produto de 01 (um) profissional objetivando realizar o fortalecimento
de estratégias de adesão e acesso ao tratamento para a melhoria da qualidade de vida das PVHA, de forma
a contribuir para o alcance do Objetivo 2, do Projeto UNODC BRA/K57, que prevê “Promover o acesso
aos serviços e ações de prevenção, tratamento e atenção ao HIV e à aids entre a população penitenciária,
usuário de drogas, profissionais do sexo e PVHA”.
1. Nº de vagas: 01
2. Qualificação educacional: Nível superior completo na área da saúde, ciências humanas ou sociais.
3. Experiência profissional: Experiência mínima de 04 (quatro) anos em saúde pública e em serviços
públicos de atenção à saúde em DST, Aids e Hepatites Virais. Conhecimentos em planejamento de
políticas públicas de saúde e legislação do Sistema Único de Saúde. Experiência no desenvolvimento
de capacitação em HIV/AIDS. Experiência no desenvolvimento de conteúdos técnicos voltados para
o tratamento e melhoria da qualidade de vida das pessoas que vivem com HIV/AIDS.
Experiência no desenvolvimento de ações voltadas para garantir e aumentar à adesão do paciente a
terapia antirretroviral.
4. Atividades: Revisão de literatura e elaboração de documentos técnicos para Atenção Básica e
Especializada;
Análise de documentos referenciais para criação de materiais educativos como vídeos-aulas e álbum
seriado;
Reuniões com grupos de trabalho do Ministério da Saúde, para elaboração de documentos técnicos;
Levantamento e análise de dados das ações de adesão ao tratamento de adultos vivendo com
HIV/Aids.
5. Produtos/Resultados esperados:
Produto 1: Elaboração de diretrizes para adesão ao tratamento antirretroviral, acolhimento e saúde
mental das PVHA, voltado para o treinamento de profissionais da atenção básica, com vistas a
descentralização da atenção ao agravo.
Produto 2: Elaboração de roteiro técnico para vídeo-aulas educativas sobre “Como e quando iniciar a
terapia antirretroviral”, a partir do preconizado no Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para
Manejo da Infecção pelo HIV em Adultos, com vistas a promoção de treinamento para profissionais
da Atenção Básica.
Produto 3: Elaboração de proposta para documento com conteúdo técnico de recomendações sobre o
cuidado à pessoa vivendo com HIV/Aids, para promover capacitação voltada aos Agentes
Comunitários de Saúde.
Produto 4: Elaboração de estratégia de monitoramento da adesão ao tratamento das pessoas vivendo
com HIV/Aids, no contexto da atenção especializada, com vistas a promoção de capacitação para
profissionais da saúde.
Produto 5: Elaboração de conteúdos técnicos relacionados à assistência ao tratamento, para
construção de álbum seriado voltado a abordagem integral do paciente HIV/Aids em terapia
antirretroviral, com vistas a sensibilização da PVHA.
Produto 6: Avaliação da estratégia “Test and Treat” realizada em locais que atendem pessoas com
HIV/Aids na França, para verificar a aplicabilidade da experiência em território brasileiro no contexto
do SUS.
6. Duração do Contrato: Até 10 (dez) meses.
Os interessados deverão cadastrar o CV do dia 14/05/2014 até o dia 18/05/2014 no seguinte
endereço
eletrônico:
http://sistemas.aids.gov.br/curriculo/login.asp
ou
http://www.aids.gov.br/pagina/trabalhe-conosco.
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 empregados de suas subsidiárias ou controladas, no âmbito dos projetos de
cooperação técnica internacional.

Contrata
Consultor na
modalidade Produto
PROJETO BRA/K57
Perfil: Contratação na modalidade produto de 01 (um) profissional objetivando realizar a elaboração de
estudos técnicos acerca de dados epidemiológicos relacionados ao HIV, gestante HIV e aids no âmbito do
Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais e transferência de
tecnologia para os estados e municípios a respeito do aprimoramento da utilização destes dados, de forma
a contribuir para o alcance do resultado 1.3.5 do Projeto UNODC BRA/K57, que prevê “Capacidade de
Pesquisa & Inovação Tecnológica na resposta ao HIV/Aids e outras DST aprimorada”.
1. Nº de vagas: 01
2. Qualificação educacional: Nível superior completo em estatística. Pós-graduação na área da saúde.
3. Experiência profissional: Experiência em estatística descritiva aplicada à saúde. Experiência em
manuseio de sistemas de informação da área de DST/HIV/Aids. Experiência em preparação de dados
para pesquisa em HIV/Aids.
4. Atividades: - Buscar referências bibliográficas sobre a técnica de relacionamento de banco de dados
utilizando o software RecLink;
- Definir parâmetros para relacionamento da base de dados de aids com os dados do Sistema de
Informação de Mortalidade;
- Buscar referências bibliográficas relacionadas à sobrevida de pacientes com HIV/aids;
- Buscar os registros relacionados ao HIV/aids dos sistemas de informação disponíveis (Sinan –
Sistema de Informação de Agravos de Notificação, SIM – Sistema de Informação sobre mortalidade,
Siscel – Sistema de Controle de Exames Laboratoriais e Siclom – Sistema de Controle Logístico de
Medicamentos);
- Relacionar as bases de dados de aids do Sinan, Siscel, Siclom e SIM;
- Buscar referências bibliográficas relacionadas à infecção do HIV em gestantes;
- Buscar os registros relacionados ao HIV em gestantes dos sistemas de informação disponíveis
(Sinan – Sistema de Informação de Agravos de Notificação, Siscel – Sistema de Controle de Exames
Laboratoriais e Siclom – Sistema de Controle Logístico de Medicamentos);
- Definir parâmetros para relacionamento da base de dados de gestante HIV com os dados do Siscel e
Siclom;
- Buscar referências bibliográficas relacionadas à coinfecção HIV e tuberculose;
- Buscar os registros relacionados à tuberculose do Sinan;
- Definir parâmetros para relacionamento da base de dados de HIV/Aids com os dados de tuberculose.
5. Produtos/Resultados esperados: Produto 1: Estudo dos registros de casos de aids que atendem aos
critérios de casos para fins de vigilância registrados nos sistemas Siscel, Siclom e SIM e, que não
foram notificados no sistema oficial (Sinan), com vistas a estimar a subnotificação de casos de aids
por meio desses sistemas para a correção da magnitude do agravo.
Produto 2: Proposta metodológica de procedimentos para a estimativa de sobrevida das pessoas
vivendo com HIV/Aids utilizando dados secundários, visando permitir aos diferentes níveis do
Sistema de vigilância a aplicação desse método.
Produto 3: Estudo de sobrevida dos pacientes com aids do estado do Rio Grande do Sul, como estado
prioritário, utilizando dados secundários do período de 2002 a 2007, visando apresentar a situação
epidemiológica desse Estado.
Produto 4: Estudo de sobrevida dos pacientes com aids do estado do Amazonas, como estado
prioritário, utilizando dados secundários do período de 2002 a 2007, visando apresentar a situação
epidemiológica desse Estado.
Produto 5: Proposta metodológica de procedimentos para identificação de subnotificações de casos de
gestante com HIV do Sistema de Informação de Agravos de Notificação, por meio do relacionamento
com os bancos de dados do Sistema de Controle de Exames Laboratoriais e do Sistema de Controle
Logístico de Medicamentos.
Produto 6: Proposta metodológica de procedimentos para a estimativa de coinfecção HIV e
tuberculose com base em dados secundários, visando a estimativa da coinfecção sem a necessidade de
incorporar pesquisas de campo.
6. Duração do Contrato: Até 09 (nove) meses.

Os interessados deverão cadastrar o CV do dia 14/05/2014 até o dia 18/05/2014 no seguinte
endereço
eletrônico:
http://sistemas.aids.gov.br/curriculo/login.asp
ou
http://www.aids.gov.br/pagina/trabalhe-conosco.
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 empregados de suas subsidiárias ou controladas, no âmbito dos projetos de
cooperação técnica internacional.

