Contrata
Consultor na
modalidade Produto
PROJETO BRA/K57
Perfil: Contratação na modalidade produto de 01 (um) profissional objetivando elaborar análise da
rede de assistência em saúde para os pacientes vivendo com HIV/AIDS dos municípios de Manaus,
Parintins e Tabatinga no Amazonas, objetivando descentralizar o atendimento das pessoas vivendo
com HIV/AIDS, de forma a contribuir com o aprimoramento das estratégias de cooperação em
gestão Interfederativa com a Secretaria Estadual de Saúde e as Secretarias Municipais de Saúde, de
forma a contribuir com o alcance do resultado 3.2, atividade 3.2.8, do Projeto de Cooperação
UNODC BRA/K57, o qual prevê: “Aprimorar as estratégias de cooperação em gestão
interfederativa com as SES e MS”.
1. Nº de vagas: 01
2. Qualificação educacional: Nível superior completo na área da saúde, ciências humanas
ou sociais.
Pós-graduação na área da saúde
3. Experiência profissional: Experiência mínima de 05 (cinco) anos em saúde pública ou em
serviços públicos de atenção à saúde em DST, Aids e Hepatites Virais. Conhecimento em
planejamento de políticas públicas de saúde e legislação no Sistema Único de Saúde.
Experiência em atenção primária à saúde. Logística de atendimento em Unidade de Saúde.
Experiência em atenção à saúde humanizada e individualizada a portadores de
DST/HIV/Aids.
4. Atividades: Realizar visita técnica às unidades de saúde especializadas de Manaus,
Parintins e Tabatinga no Amazonas, onde será aplicado o diagnóstico situacional do SAE
DST/HIV/AIDS. Realizar visita técnica às unidades de saúde especializadas de Manaus,
Parintins e Tabatinga no Amazonas, onde o diagnóstico situacional do SAE
DST/HIV/AIDS apresentará um quantitativo das referencias e contra referencias dos
SAE’s, por nossa equipe visitada. Realizar visita técnica e aplicação do diagnóstico
situacional às unidades hospitalares especializadas no atendimento das pessoas vivendo
com HIV/AIS – PVHA, na Cidade de Manaus, Parintins e Tabatinga no Amazonas. Visitar
coordenação municipal de DST/AIDS da Cidade de Manaus e em dez unidades de saúde
selecionadas por alguns parâmetros: números de casos de AIDS em adultos (por bairro),
gestante HIV positivo (por bairro), comprometimento da equipe, estrutura física e horário
ampliado. Esta escolha será conversada entre os distritos de saúde, departamento de
atenção primária e divisão de doenças transmissíveis. Participar de reuniões ampliadas de
gestão interfederativa do Amazonas de 2014, verificando se o que foi proposto foi
realizado e o que não foi e por que não foi e quando será realizado.
5. Produtos/Resultados esperados:
Produto 1 : Elaboração de fluxo de atendimento a pacientes nas unidades de saúde
especializadas de Manaus, Parintis e Tabatinga no Amazonas, abordando o perfil
quantitativo de atendimentos, estrutura física e de pessoal, além de horário de atendimento,
com vistas a subsidiar a identificação da capacidade de atendimentos realizados em
pacientes vivendo com HIV/AIDS.
Produto 2: Mapeamento do Perfil quantitativo das referências e contra referências nas
unidades de saúde na cidade de Manaus, Parintis e Tabatinga no Amazonas, para
identificação das demanda dos serviços de assistência especializada no atendimento às
pessoas vivendo com HIV/AIDS, visando à implementação do processo de
descentralização e territorialização.
Produto 3: Estudo da capacidade de atendimento da unidade hospitalar especializada no
atendimento das pessoas vivendo com HIV/AIDS - PVHA, na Cidade de Manaus,
Parintins e Tabatinga no Amazonas, identificando o percentual de demanda reprimida para
internação hospitalar, com vistas a subsidiar a implementação da unidade hospitalar no
atendimento dessas pessoas e fortalecer a rede de assistência no processo de
descentralização do atendimento as pessoas vivendo com HIV/AIDS.

Produto 4: Estudo Técnico sobre a capacidade de atendimento de 10 unidades de saúde da
cidade de Manaus, previamente identificadas pela Coordenação Municipal de DST/AIDS,
para atendimento às pessoas vivendo com HIV/AIDS - PVHA.
Produto 5: Avaliação da efetividade das ações de gestão interfederativa do Amazonas de
2014, nos municípios de Manaus, Parintins e Tabatinga no Amazonas, com vistas ao
aprimoramento das ações.
6. Duração do Contrato: Até 10 (dez) meses.
Os interessados deverão cadastrar o CV do dia 21/05/2014 até o dia 25/05/2014 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 elaborar parecer
técnico e legal, com base em evidências científicas, sobre a competência de realização dos testes
rápidos e sobre a comercialização de testes rápidos de fluido oral em farmácia, de forma a
contribuir para o alcance do resultado 1.3.1 do Projeto UNODC, BRA/K57, que prevê “Promover a
investigação e desenvolvimento de novas tecnologias de prevenção em áreas prioritárias e entre
usuários de drogas, população penitenciária, profissionais do sexo e PVHA”.
1. Nº de vagas: 01
2. Qualificação educacional: Nível superior completo em biologia
Pós-graduação em ciências biológicas
3. Experiência profissional: Experiência mínima de 06 (seis) anos em biologia molecular.
Conhecimento de técnicas de biologia molecular, acompanhamento de atividades em
retrovírus. Experiência na avaliação de tecnologias aplicadas à saúde.
Experiência em análise de processos de registros e boas práticas de fabricação de produtos
para a saúde. Experiência na elaboração de regulamentos técnicos aplicados a produtos
para a saúde.
Experiência em processos de regulação sanitária para produtos de diagnóstico para a saúde.
4. Atividades: Análise técnica de leis e regulamentações; Análise técnica dos cursos online
para realização dos testes rápidos disponibilizados pelo departamento; Análise técnica de
evidências científicas referentes aos testes rápidos; Desenvolvimento de documento
argumentativo.
5. Produtos/Resultados esperados:
Produto 1: Elaboração de parecer, destacando base legal e técnica em relação à formação
profissional, conhecimentos técnicos e capacidade para realização de testes rápidos para o
HIV, Hepatites Virais e Sífilis, com o objetivo de propor atualização da regulamentação
para a ANVISA.
Produto 2: Elaboração de parecer, destacando base técnica, científica e legal,
fundamentando as razões cabíveis para a liberação da comercialização de testes rápidos de
HIV com fluido oral em farmácias, com o objetivo de ampliar o diagnóstico de HIV no
país.
6. Duração do Contrato: Até 03 (três) meses.

Os interessados deverão cadastrar o CV do dia 21/05/2014 até o dia 25/05/2014 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 elaboração de
análises exploratórias descritivas acerca de dados epidemiológicos relacionados à Síndrome da
Imunodeficiência Adquirida e Sífilis no âmbito do Departamento de Vigilância, Prevenção e
Controle das DST, Aids e Hepatites Virais, de forma a contribuir para o alcance do Resultado 1.3
do Projeto 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 saúde.
Pós-graduação em saúde.
3. Experiência profissional: Experiência mínima de 06 (seis) anos em vigilância
epidemiológica das DST, HIV/Aids. Experiência no manuseio de base de dados e de
sistemas de informação em HIV/Aids. Experiência em análise epidemiológica de dados
relacionados às DST, HIV/Aids.
4. Atividades: Levantamento de referências bibliográficas sobre a infecção pelo Treponema
pallidum. Levantamento de referências bibliográficas sobre a Síndrome da
Imunodeficiência Adquirida. Seleção, organização e apresentação em forma de tabelas,
com distribuição segundo atributos da pessoa, do tempo e do espaço. Descrever a
população alvo que apresenta a infecção pelo Treponema pallidum. Obtenção de medidas
de prevalência de sífilis em parturientes. Estabelecer evidência válida de uma associação
estatística. Obtenção dos casos da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida registrados
Sistema de Informação de Agravos de Notificação, no Sistema de Controle de Exames
Laboratoriais, no Sistema de Controle Logístico de Medicamentos e no Sistema de
Informação sobre Mortalidade.
5. Produtos/Resultados esperados:
Produto 1: Estudo epidemiológico descritivo da prevalência de sífilis em parturientes,
referente ao período de 2010 a 2011, por meio da análise de dados secundários
provenientes do “Projeto de verificação de prevalência do HIV e sífilis em parturientes –
Brasil, 2009”.Produto 2: Estudo epidemiológico dos potenciais fatores associados à
prevalência de sífilis em parturientes, referente ao período de 2010 a 2011, por meio da
análise de dados secundários provenientes do “Projeto de verificação de prevalência do
HIV e sífilis em parturientes – Brasil, 2009”
Produto 3: Estudo epidemiológico descritivo da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida
dos municípios da Região Norte do Brasil, com relação a detecção de casos, por sexo, faixa
etária, raça e cor, categoria de exposição e mortalidade, no período de 2001 a 2012, para
compor os indicadores da Sala de Apoio à Gestão Estratégica.
Produto 4: Estudo epidemiológico descritivo da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida
dos municípios da Região Nordeste do Brasil, com relação a detecção de casos por sexo,

faixa etária, raça e cor, categoria de exposição e mortalidade, no período e 2001 a 2012,
para compor os indicadores da Sala de Apoio à Gestão Estratégica.
Produto 5: Estudo epidemiológico descritivo da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida
dos municípios da Região Sudeste do Brasil, com relação a detecção de casos, por sexo,
faixa etária, raça e cor, categoria de exposição e mortalidade, no período de 2001 a 2012,
para compor os indicadores da Sala de Apoio à Gestão Estratégica.
6. Duração do Contrato: Até 09 (nove) meses.
Os interessados deverão cadastrar o CV do dia 21/05/2014 até o dia 25/05/2014 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.

