Contrata
Consultor na
modalidade Produto
PROJETO BRA/K57
Perfil: Contratação na modalidade produto de 01 (um) profissional para subsidiar o Departamento
de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais na implantação de novas
tecnologias de prevenção para populações chave para o HIV/Aids, com especial atenção para a
população de pessoas que usam drogas, no âmbito do Sistema Único de Saúde, de forma a
contribuir para o alcance do resultado previsto no ítem 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 na área de saúde. Pós-graduação na
área da saúde.
3. Experiência profissional: Experiência mínima de 8 (oito) anos em saúde pública ou 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 em ações de prevenção destinadas às populações-chave. Experiência em
elaboração ou revisão de documentos referenciais voltados às DST/HIV/aids e/ou
Hepatites Virais.
4. Atividades: Leitura e análise de conteúdo de artigos nacionais e internacionais sobre DST
nas seguintes fontes: Scielo, Lilacs e PubMeD. Leitura e análise dos projetos e relatórios
de pesquisas que estão sendo realizadas a partir dos chamamentos para financiamento de
pesquisa feitos pela Secretaria de Vigilância em Saúde/MS, bem como dos Editais
lançados pelo Departamento DST, Aids e Hepatites Virais/SVS/MS. Leitura e análise de
conteúdo de artigos nacionais e internacionais sobre Profilaxia Pré Exposição (PreP) nas
seguintes fontes: Scielo, Lilacs e PubMeD.
5. Produtos/Resultados esperados: Produto 1: Revisão de literatura das Doenças
Sexualmente Transmissíveis, com especial atenção para Clamídia, visando subsidiar o
Departamento DST, Aids e Hepatites Virais na elaboração de estratégias de prevenção para
pessoas que usam drogas.
Produto 2: Estudo das pesquisas apoiadas pela Secretaria de Vigilância em Saúde voltadas
para populações chave para o HIV/Aids, visando subsidiar o Departamento DST, Aids e
Hepatites Virais na elaboração de agenda estratégica em pesquisa dirigidas à essas
populações, com especial atenção para as pessoas que usam drogas.
Produto 3: Revisão de literatura sobre profilaxia pré exposição (HIV/Aids), com vistas a
subsidiar o Departamento DST, Aids e Hepatites Virais na elaboração de um processo de
implantação dessa estratégia no SUS para o controle da disseminação do HIV no Brasil,
com especial atenção as pessoas que usam drogas.
6. Duração do Contrato: Até 05 (cinco) meses.
Os interessados deverão cadastrar o CV do dia 10/10/2014 até o dia 14/10/2014 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.

