
 

 
 

Contrata 

Consultor na 

modalidade  

PROJETO 914/BRZ/1138 EDITAL Nº 07/2015 

1. Perfil: Código 05/2015 - Consultor em estatística  

2. Nª de vagas:01 

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

4. Experiência profissional: Experiência mínima de 4 (quatro) anos em estatística descritiva aplicada 

à saúde. Experiência em manuseio de sistemas de informação da área de DST/HIV/Aids e Hepatites 

Virais. Experiência em preparação de dados para pesquisa em HIV/Aids. Experiência em 

ferramentas de relacionamento probabilístico de bancos de dados. 
5. Atividades: Levantamento de referências bibliográficas atuais sobre: técnica de relacionamento 

de banco de dados utilizando o software RecLink; análise de sobrevida de pacientes com HIV/aids; 

infecção por HIV na população jovem no Brasil e mundo; análise de coinfecção HIV e tuberculose e 

seus fatores de risco; análise de coinfecção hepatite viral e HIV e seus fatores de risco; infecção pelo 

HIV na população negra; discriminação e vulnerabilidade na saúde por parte da população negra; 

sífilis em gestantes e congênita, bem como fatores de risco associados à transmissão vertical da 

sífilis e suas complicações. Levantamento de dados 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). Levantamento de dados de aids do Sinan, Siscel, 

Siclom e SIM.Levantamento de dados referente a óbitos ocorridos no Brasil no período de 2002 a 

2014. Levantamento de dados de registros de aids no Brasil e selecionar os casos de aids em jovens 

(15 a 24 anos). Levantamento de dados referente ao HIV, na população geral, dos sistemas de 

informação disponíveis (Sinan – Sistema de Informação de Agravos de Notificação e Siscel – 

Sistema de Controle de Exames Laboratoriais); Levantamento de dados registros de hepatite viral 

do tipo C notificados no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan); Levantar e 

preparar os dados acerca de registros de sífilis congênita no Sistema de Informação de Agravos de 

Notificação (Sinan). 
6. Produtos/Resultados esperados: Produto 1: Documento técnico contendo estudo de sobrevida dos 

pacientes com aids do estado do Paraná utilizando dados secundários do período de 2002 a 2007, de 

modo a identificar os principais fatores associados à mortalidade destes pacientes. Produto 2: 

Documento técnico contendo estudo de sobrevida dos pacientes com aids da região Centro-Oeste 

utilizando dados secundários do período de 2002 a 2007, de modo a identificar os principais fatores 

associados à mortalidade destes pacientes. Produto 3: Documento técnico contendo estudo 

epidemiológico de caracterização da população jovens (15 a 24 anos) do Brasil em relação ao 

HIV/aids e à sífilis no período de 2007 a 2014, com vistas no aprimoramento do conhecimento da 

disseminação destes agravos nesta população. Produto 4: Documento técnico contendo estudo 

epidemiológico sobre risco de diagnóstico de aids com coinfecção com tuberculose utilizando os 

dados do sistema de notificação compulsória nacional no período de 2007 a 2014, com o intuito de 

identificar os principais componentes que contribuem para a ocorrência da coinfecção. Produto 5: 

Documento técnico contendo estudo epidemiológico dos casos de infecção por HIV notificados no 

sistema de notificação compulsória nacional e registrados no sistema logístico de exames 

laboratoriais de HIV no período de 2000 a 2014, com o intuito de ampliar o conhecimento sobre o 

perfil dos infectados com HIV no Brasil. Produto 6: Documento técnico contendo estudo 

epidemiológico sobre risco de coinfecção hepatite viral C com HIV utilizando os dados do sistema 

de notificação compulsória nacional de hepatites virais no período de 2007 a 2014, com o intuito de 

identificar os principais componentes que contribuem para a ocorrência da coinfecção. Produto 7: 

Documento técnico contendo estudo epidemiológico de caracterização da população negra do Brasil 

em relação ao HIV/aids e à sífilis no período de 2007 a 2014, com vistas na caracterização desta 

população a despeito da infecção por HIV e sífilis. Produto 8: Documento técnico contendo estudo 

epidemiológico sobre risco de morte por sífilis congênita utilizando os dados do sistema de 

notificação compulsória nacional no período de 2000 a 2014, com o intuito de identificar padrões de 

ocorrência destes óbitos e os principais fatores de risco associados.  
7. Local de Trabalho: Brasília 

8. Duração do contrato: Até 12 (doze) meses 



1. Perfil: Código 06/2015 - Consultor em planejamento e gestão 

2. Nª de vagas:01 

3. Qualificação educacional: Nível superior completo em qualquer área de formação. Pós-graduação 

em ciências sociais ou humanas. 
4. Experiência profissional: Experiência mínima de 4 (quatro) anos em planejamento e execução de 

orçamento público. Experiência em elaboração de relatórios ou estimativas de gastos. Experiência 

em análise de resultados financeiros. Experiência em planejamento de ações de prevenção às 

DST/HIV/aids. Experiência em implementação e avaliação de políticas públicas. 
5. Atividades: Analisar dados do Plano Plurianual (PPA) 2012 – 2015; Levantar indicadores 

relacionados ao Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais constantes do PPA 2012 – 2015; 

Levantar dados referentes á infecção por Neisseria gonorrhoeae no Brasil; Levantar dados 

epidemiológicos relacionados ao HIV, ais e hepatites virais no estado do Rio de Janeiro; Levantar 

dados sobre a situação epidemiológica do HIV/Aids no Brasil; Dimensionar a situação do 

preservativo feminino no Brasil; Levantar dados de estudos existentes sobre mensuração de 

quantidade de preservativos femininos necessária; Levantar dados referentes aos custos com o pré-

natal no Brasil com o enfoque na prevenção e no tratamento da transmissão vertical do HIV; 

Analisar documentos entregues pela Instituição de Ensino Superior (IES) contratada para a 

realização do “Estudo para estimativa dos gastos com HIV/Aids no Brasil em 2014 na perspectiva 

do Sistema Único de Saúde – SUS”. 
6. Produtos/Resultados esperados: Produto 1: Documento contendo estudo dos indicadores 

relacionados ao Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais no Plano Plurianual (PPA) 2012 – 

2015 com objetivo de avaliar a pertinência de manutenção ou exclusão de resultados na composição 

do novo instrumento de planejamento, visando contribuir para implementação da gestão por 

resultados e da governança da resposta nacional às DST/AIDS/HV. Produto 2:Documento contendo 

análise situacional sobre o tratamento da infecção pela Neisseria gonorrhoeae, com proposta de 

planejamento para aquisições de medicamentos que ainda não fazem parte do protocolo de 

tratamento, com base na análise da Resistência da Neisseria gonorrhoeae aos antibióticos 

disponíveis, de acordo com as opções terapêuticas alternativas. Produto 3: Documento contendo 

estudo da viabilidade da incorporação de novo antibiótico para tratamento da Neisseria 

gonorrhoeae, utilizando diagnóstico realizado no Estudo dos aspectos demográficos, 

epidemiológicos e sociais da infecção pela Neisseria gonorrhoeae no Brasil, com objetivo de avaliar 

o impacto econômico da troca de medicamento. Produto 4: Documento contendo diagnóstico da 

situação da gestão da política de DST, Aids, HIV e Hepatites Virais do Estado do Rio de Janeiro 

com foco no planejamento estratégico para subsidiar a construção da agenda interfederativa para 

as três esferas governamentais, objetivando auxiliar o planejamento e a implementação da 

Cooperação Interfederativa no estado. Produto 5: Documento contendo estudo da necessidade de 

compra de preservativo feminino no Brasil, baseado em estimativa de cálculo a ser realizada 

utilizando dados do Boletim Epidemiológico Aids – DST, de forma a auxiliar o planejamento da 

aquisição do insumo. Produto 6: Documento contendo estimativa de gastos com a prevenção e o 

tratamento da Transmissão Vertical do HIV no Brasil, com base em estudo de dados 

epidemiológicos relacionados às gestantes, afim de evitar gastos com novas infecções. Produto 7: 

Documento contendo parecer sobre o “Estudo para estimativa dos gastos com HIV/Aids no Brasil 

em 2014 na perspectiva do Sistema Único de Saúde – SUS”, contendo análise da adequação do 

documento entregue pela Instituição de Ensino Superior (IES) contratada ao termo de referência 

em questão, objetivando a verificação da pertinência dos assuntos abordados às necessidades do 

Projeto.  
7. Local de Trabalho: Brasília/DF 

8. Duração do contrato: Até 12 (doze) meses 

1. Perfil: Código 07/2015 – Consultor em saúde da população de travestis e transexuais 

2. Nª de vagas:01 

3. Qualificação educacional: Nível superior completo na área da saúde. Pós-graduação com foco na 

saúde da população de travestis e transexuais. 
4. Experiência profissional: Experiência mínima de 5 (cinco) anos na formulação, planejamento e 

avaliação de políticas e/ou projetos de prevenção voltados às DST/HIV/aids e/ou Hepatites Virais. 

Experiência em políticas de saúde para populações de homens que fazem sexo com homens, 

travestis e transexuais. Experiência no desenvolvimento de pesquisa acadêmica com ao menos um 

relatório de pesquisa ou artigo publicado na área de saúde. Conhecimentos em planejamento de 

políticas públicas de saúde e legislação do Sistema Único de Saúde. 
5. Atividades: Analisar as atividades propostas para a população de travestis, transexuais, gays e 

Homens que fazem Sexo com Homens nos Planos de Ação Municipal de Saúde e Planos de Ação 



Estaduais de Saúde das Coordenações Estaduais e Municipais (das capitais) de DST/HIV/AIDS do 

Rio Grande do Sul e Amazonas. Analisar os Planos de Atividades das Cooperações Interfederativas 

do Rio Grande do Sul e Amazonas com vistas a evidenciar as ações de promoção em saúde e 

prevenção para gays, Homens que fazem Sexo com Homens, travestis e transexuais. 

Participar de reuniões virtuais e/ou locais com técnicos e coordenações estaduais e municipais de 

DST/HIV/Aids das capitais do Rio Grande do Sul e Amazonas para coletar informações sobre 

linhas de cuidado na atenção básica relacionadas ao HIV/Aids e formas acolhimento para travestis 

e transexuais. Realizar revisão de literatura sobre promoção, prevenção e atenção integral em 

saúde, direitos civis, linhas de cuidado, diagnóstico precoce, diversidade sexual, identidade de 

gênero, transfobia dentre outros, relacionados à travestilidade e transexualidade considerando a 

prevenção às DST/HIV/Aids.  

Participar de reuniões com as coordenações estaduais e coordenações municipais de DST/HIV/Aids 

das capitais dos Estados do Rio Grande do Sul e Amazonas para colher as primeiras informações 

sobre intervenções desenvolvidas nestas localidades voltadas para a população de travestis e 

transexuais. 

Participar de reuniões locais com organizações da sociedade civil e representantes das coordenações 

Estaduais e Coordenação Municipal de DST/HIV/Aids dos Estados do Rio Grande do Sul e 

Amazonas para mapear e sistematizar as intervenções junto a gays, Homens que fazem Sexo com 

Homens, travestis e transexuais desenvolvidas nestas localidades.  

Sistematizar e analisar documentos de referência e metodologias utilizadas nas intervenções de 

prevenção junto a travestis e transexuais nas capitais dos estados do Rio Grande do Sul e 

Amazonas. 

Pesquisar junto a fóruns de pessoas vivendo com HIV/Aids, ABONG, RNP, Movimentos Sociais 

LGBT e Movimento Nacional de Travestis e Transexuais de serviços de referencia para a 

população trans na capital do Rio Grande do Sul.  

Pesquisar junto ao Conselho de Assistência Social, Conselho de Direitos Humanos, Conselho de 

Saúde e Coordenações Estaduais e Municipais de serviços sociais, de saúde e de direitos humanos 

de referência para travestis e transexuais na capital do Amazonas. 
6. Produtos/Resultados esperados: Produto 1: Documento contendo proposta pedagógica para 

capacitação de profissionais de saúde sobre diversidade sexual, travestilidade e prevenção do 

HIV/Aids na modalidade a distância. Produto 2: Documento contendo proposta metodológica para 

ampliar acesso à prevenção, enfatizando o diagnóstico precoce, para travestis e transexuais nas 

capitais dos Estados do Rio Grande do Sul e Amazonas. Produto 3: Documento contendo 

mapeamento dos principais serviços sociais, de saúde e de direitos humanos de referência para 

gays, homens que fazem sexo com homens, travestis e transexuais na capital do Estado do Rio 

Grande do Sul.  
7. Local de Trabalho: Brasília/DF 

8. Duração do contrato: Até 6 (seis) meses 

1. Perfil: Código 08/2015: Consultor em comunicação social 

2. Nª de vagas:01 

3. Qualificação educacional: Nível superior completo em comunicação social – jornalismo. Pós-

graduação em comunicação social. 
4. Experiência profissional: Experiência de 5 (cinco) anos em jornalismo. Experiência no 

desenvolvimento de ações de comunicação voltadas às DST/HIV/aids; Experiência em análise de 

materiais de informação, comunicação e educação; Experiência no trabalho de comunicação social 

junto a organizações governamentais (OG) ou organizações não-governamentais; Experiência em 

comunicação em saúde. 
5. Atividades: Contatar as organizações da sociedade civil para coleta de dados; Pesquisar empresas 

e personalidades que se envolvam com a causa da DST/HIV/AIDS para ações de comunicação, 

tanto no plano digital como para a grande imprensa; Analisar os conteúdos técnicos e de 

comunicação já realizados para gestores de Organizações da Sociedade Civil; Analisar e indicar 

ações de comunicação mais adequadas às populações mais vulneráveis à epidemia de aids; 

Participar de debates e reuniões junto a equipe técnica do DDAHV. 
6. Produtos/Resultados esperados: Produto 1: Documento contendo estudo de estratégias de 

comunicação digital para: website, fanpage - Facebook, Twitter, dentre outros, relacionados com os 

perfis de fontes doadoras (empresas, indivíduos, fundações, entre outros), para aumentar a 

visibilidade das ações de sustentabilidade para as organizações da sociedade civil que trabalham no 

campo das DST/Aids e Hepatites Virais e consequentemente mobilização de recursos. Produto 2: 

Documento contendo mapeamento e propostas de abordagem com setores estratégicos da 

sociedade, com vistas a ampliação da visibilidade pública das ações de sustentabilidade para as 



organizações da sociedade civil, considerando neste estudo os seguintes atores: imprensa 

(conquistas de exposição espontânea pelas editorias), formadores de opinião, publicitários, 

personalidades da televisão, OSC, gestores da saúde trabalhando no campo das DST/AIDS e HV e a 

sociedade em geral. Produto 3: Documento contendo estudo de viabilidade para concepção e 

produção do evento de lançamento público do Fundo de Sustentabilidade das Organizações da 

Sociedade Civil que trabalham no campo das DST/AIDS e Hepatites Virais, a se realizar na cidade 

de São Paulo, identificando e sugerindo possíveis fontes apoiadoras e patrocinadoras.  
7. Local de Trabalho: Brasília/DF 

8. Duração do contrato: Até 6 (seis) meses 

1. Perfil: Código 09/2015: Consultor em avaliação de programas e projetos sociais 

2. Nª de vagas:01 

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

saúde. 
4. Experiência profissional: Experiência mínima de 5 (cinco) anos em saúde pública ou em serviços 

públicos de atenção à saúde. Experiência em análise e acompanhamento de programas e/ou 

projetos de prevenção voltados às DST/HIV/aids e/ou Hepatites Virais. Experiência em avaliação 

de programas e/ou projetos sociais. Experiência em construção de indicadores de avaliação. 
5. Atividades: Analisar os relatórios técnicos parciais e finais dos projetos de fluido oral executados. 

Analisar e consolidar dados acerca do alcance de metas dos projetos. Identificar e analisar 

eventuais problemas relatados pelas instituições no decorrer da execução dos projetos. 
6. Produtos/Resultados esperados: Produto 1: Documento contendo avaliação técnica dos projetos de 

testagem rápida para o HIV por Fluido Oral, desenvolvidos por Organizações da Sociedade Civil 

na região Norte, para verificação do alcance das metas previstas e eventuais dificuldades 

encontradas durante a execução dos projetos, com vistas ao aprimoramento do processo de 

execução dos projetos que serão financiados por meio do edital 001/2015 – UNESCO. Produto 2: 

Documento contendo avaliação técnica dos projetos de testagem rápida para o HIV por Fluido 

Oral, desenvolvidos por Organizações da Sociedade Civil na região Sul, para verificação do alcance 

das metas previstas e eventuais dificuldades encontradas durante a execução dos projetos, com 

vistas ao aprimoramento do processo de execução dos projetos que serão financiados por meio do 

edital 001/2015 – UNESCO. Produto 3: Documento contendo avaliação técnica dos projetos de 

testagem rápida para o HIV por Fluido Oral, desenvolvidos por Organizações da Sociedade Civil 

na região Centro-oeste, para verificação do alcance das metas previstas e eventuais dificuldades 

encontradas durante a execução dos projetos, com vistas ao aprimoramento do processo de 

execução dos projetos que serão financiados por meio do edital 001/2015 – UNESCO. Produto 4: 

Documento contendo avaliação técnica dos projetos de testagem rápida para o HIV por Fluido 

Oral, desenvolvidos por Organizações da Sociedade Civil na região Nordeste, para verificação do 

alcance das metas previstas e eventuais dificuldades encontradas durante a execução dos projetos, 

com vistas ao aprimoramento do processo de execução dos projetos que serão financiados por meio 

do edital 001/2015 – UNESCO. Produto 5: Documento contendo avaliação técnica dos projetos de 

testagem rápida para o HIV por Fluido Oral, desenvolvidos por Organizações da Sociedade Civil 

na região Sudeste, para verificação do alcance das metas previstas e eventuais dificuldades 

encontradas durante a execução dos projetos, com vistas ao aprimoramento do processo de 

execução dos projetos que serão financiados por meio do edital 001/2015 – UNESCO. 
7. Local de Trabalho: Brasília/DF 

8. Duração do contrato: Até 9 (nove) meses 

 

Os interessados deverão o CV do dia 20/03/2015 até o dia 24/03/2015 no 

http://curriculo.aids.gov.br 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, ressalvados os casos de professores universitários que, na forma da 

LDO, se encontrem submetidos a regime de trabalho que comporte o exercício de outra atividade e haja 

declaração do chefe imediato e do dirigente máximo do órgão de origem da inexistência de 

incompatibilidade de horários e de comprometimento das atividades atribuídas. 

 

 



 
 


