Contrata
Consultor na
modalidade Produto
PROJETO BRA/K57
Perfil: Contratação na modalidade produto de 01 (um) profissional para elaboração de plano de
trabalho para a rede secundária de saúde e proposta de estratégias para adesão à linha de cuidado do
HIV para implantação do cuidado de pacientes com HIV na Atenção Básica, a fim de aprimorar a
articulação da Política de Prevenção às DST/AIDS no Estado do Rio Grande do Sul, de forma a
contribuir com o alcance do Resultado 3.2, Atividade 3.2.8, do Projeto de Cooperação UNODC
BRA/K57, qual prevê: Aprimorar as estratégias de cooperação em gestão interfederativa com as
SES.
1. Nº de vagas: 01
2. Qualificação educacional: Nível superior completo nas áreas da saúde, ciências sociais ou
humanas.;
3. Experiência profissional: Experiência mínima de 5 (cinco) anos em gestão de programas
e/ou projetos de saúde pública. Experiência em análise e acompanhamento de programas
e/ou projetos de prevenção voltados às DST/HIV/aids e/ou Hepatites Virais. Experiência
em saúde pública e em serviços públicos de atenção à saúde em DST, Aids e Hepatites
Virais. Conhecimentos em formulação, planejamento e avaliação de políticas de
prevenção.
4. Atividades: Reuniões e visitas técnicas para análise situacional; Levantamento da
legislação e normatização vigente; Análise dos dados para elaboração do Plano de
Trabalho; Elaboração de proposta metodológica para o fortalecimento da rede de atenção.
5. Produtos/Resultados esperados: Produto 1: Revisão bibliográfica das Linhas de Atenção
e de Cuidados à Saúde abordando a prevenção da violência em relação às PVHA e
populações chaves, com vistas a definição de estratégias para o fortalecimento da Rede de
Atenção à Saúde das DST/Aids.
Produto 2: Plano de Trabalho e apresentação de proposta metodológica para o
fortalecimento da Rede de Atenção à Saúde voltada às DST/AIDS, em parceria com a
Coordenação Estadual de DST/AIDS da Secretaria de Estado de Saúde do Rio Grande do
Sul.
Produto 3: Proposta de estratégias para a adesão a linha de cuidado do HIV, através de
educação permanente para os profissionais de saúde da Rede de Atenção à Saúde e equipes
técnicas do Estado do Rio Grande do Sul, com o objetivo de implantar e ampliar o cuidado
de pacientes HIV.
6. Duração do Contrato: Até 05 (cinco) meses.
Os interessados deverão cadastrar o CV do dia 24/09/2014 até o dia 28/09/2014 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.

