
 
 

 
 

Contrata 

Consultor na 

modalidade  

PROJETO 914/BRZ/1138 EDITAL Nº 10/2014 

1. Perfil: 014/2014 - Fortalecimento dos Centros de Referência Técnica em Infecções Sexualmente 

Transmissíveis (CRT-IST) nas áreas de normatização, vigilância epidemiológica e pesquisa para 

apoiar o Ministério da Saúde na implementação das atividades de controle das IST. 
2. Nª de vagas:01 

3. Qualificação educacional: Nível superior completo em medicina. Pós-graduação na área da saúde 

4. Experiência profissional: Experiência mínima de 05 (cinco) em manejo clínico das Doenças 

Sexualmente Transmissíveis.  

Experiência em saúde pública ou em serviços públicos de atenção à saúde em DST. 

Experiência em prevenção, cuidado e vigilância das DST. 
5. Atividades: Desenvolver uma estratégia de ação. Estabelecer de prioridades. Desenvolver projetos 

específicos. 
6. Produtos/Resultados esperados: Produto 1 - Guia de bolso sobre as principais ações de diagnóstico 

e tratamento das Infecções Sexualmente Transmissíveis/DST, nas redes de atenção primaria, para 

uso dos profissionais de saúde. 

Produto 2 - Diagnóstico situacional da capacidade de atendimento dos Centros de Referência 

Técnica no Brasil, no que tange as Infecções Sexualmente Transmissíveis, com o objetivo de mapear 

a capacidade de execução das atividades dos centros em parceria com o DDAHV. 

Produto 3 - Estudo técnico para definição de funções e mecanismos de ação dos Centros de 

Referência Técnica, no que tange as Infecções Sexualmente Transmissíveis, de forma a determinar 

os papéis dos Centros de Referência Técnica. 

Produto 4 - Protocolos de pesquisa para a validação dos novos fluxogramas de atendimento e da 

determinação da etiologia das diferentes síndromes das Infecções Sexualmente Transmissíveis. 
7. Local de Trabalho: Brasília/DF 

8. Duração do contrato: Até 06 (seis) meses. 

1. Perfil: 015/2014 - Apresentar a situação dos casos de violação dos Direitos Humanos registrados 

por uma instituição que atue como Centro de Referência no atendimento a Pessoas Vivendo com 

HIV/AIDS. 
2. Nª de vagas:01 

3. Qualificação educacional: Nível superior completo nas áreas da saúde, ciências humanas ou sociais 

4. Experiência profissional: Experiência mínima de 02 (dois) em elaboração ou avaliação de 

programas e/ou projetos sociais. 

Conhecimento de políticas públicas e direitos humanos, bem como processos de gestão de 

programas e/ou projetos sociais. 

Experiência em programas e/ou projetos sociais voltados às DST/HIV/aids.  

Experiência em atendimento jurídico para os direitos humanos às pessoas vivendo com HIV/Aids. 
5. Atividades: Fazer levantamento dos casos de violação de Direitos Humanos das Pessoas Vivendo 

com HIV/AIDS no município de Niterói. 

Participar de reunião com o corpo técnico do DDAHV, Secretaria de Direitos Humanos e 

Coordenação local de DST/HIV/AIDS. 
6. Produtos/Resultados esperados: Produto 1 - Mapeamento e avaliação dos casos e tipos de violações 

de direitos humanos sofridas pelas pessoas vivendo com HIV/AIDS, com a descrição do perfil das 

vítimas e procedimento realizado para cada caso registrado no Centro de Referência, no primeiro 

semestre de 2014 no município de Niterói/RJ, com o objetivo de avaliar a situação dos Direitos 

Humanos associados ao HIV/AIDS. 

Produto 2 - Proposta de plano de ação para atuação em Direitos Humanos associados ao 

HIV/AIDS, integrado entre o DDAHV e ONG que atua com a pauta de DH e PVHA, com o objetivo 

de fortalecer as estratégias para a promoção dos diretos humanos. 
7. Local de Trabalho: Brasília/DF 

8. Duração do contrato: Até 3 (três) meses 

. 

Os interessados deverão o CV do dia 18/06/2014 até o dia 22/06/2014 no 

http://sistemas.aids.gov.br/curriculo/login.asp ou http://www.aids.gov.br/pagina/trabalhe-



conosco, indicando o número do edital e o nome do perfil em que se candidata no envelope, se por 

correio, e no e-mail se por meio eletrônico. Serão desconsiderados os CVs remetidos após a data 

limite indicada neste edital.  

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. 

 


