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PROJETO 914/BRZ/1138  EDITAL Nº 3/2016 
1. Perfil: Código 2/2016: Consultor em eventos. 
2. Nª de vagas:1 
3. Qualificação educacional: Profissional com nível superior completo em ciências humanas. 
4. Experiência profissional: Experiência mínima de cinco anos em avaliação de eventos técnicos e 

científicos. Experiência em avaliação do lançamento de campanhas e planejamento de ações. 

Experiência na promoção e avaliação de ações voltadas às DST/AIDS/HV. 
5. Atividades: Avaliar documentos resultantes das reuniões técnicas. 
Participar de reuniões com o corpo técnico do Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle 

das DST, Aids e Hepatites Virais. 
Coletar e analisar dados. 
Participar de reuniões com as áreas técnicas envolvidas nas ações. 
6. Produtos/Resultados esperados: Produto 1: Documento contendo avaliação do processo de 

participação do Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites 

Virais no Curso de Formação de Jovens Lideranças - Estudantes e Profissionais da Área da Saúde, 

com vistas à identificação dos principais aspectos técnicos e futuras ações do Ministério da Saúde. 
Produto 2: Documento contendo avaliação do processo de participação do Departamento de 

Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais na Consulta Técnica para 

Elaboração do GARPR (Global AIDS Response Progress Reporting) 2016, com vistas à 

identificação dos principais aspectos técnicos e futuras ações do Ministério da Saúde. 
Produto 3: Documento contendo avaliação do processo de participação do Departamento de 

Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais no Seminário Brasil - França, 

com vistas à identificação dos principais aspectos técnicos e futuras ações do Ministério da Saúde. 
Produto 4: Documento contendo avaliação do processo de participação do Departamento de 

Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais na Reunião de Comitê assessor 

de Laboratório de HIV e Hepatites Virais, com vistas à identificação dos principais aspectos 

técnicos e futuras ações do Ministério da Saúde. 
Produto 5: Documento contendo avaliação do processo de participação do Departamento de DST, 

Aids e Hepatites Virais no Seminário para discussão dos novos rumos do Centro de Testagem e 

Aconselhamento (CTA), com vistas à identificação dos principais aspectos técnicos e futuras ações 

do Ministério da Saúde. 
7. Local de Trabalho: Brasília/DF 
8. Duração do contrato: Até 10 meses 
1. Perfil: Código 3/2016 – Consultor em gestão de projetos. 
2. Nª de vagas:1 
3. Qualificação educacional: Nível superior completo na área de ciências sociais. 
Pós-graduação em gerenciamento de projetos. 
4. Experiência profissional: Experiência mínima de seis anos em análise de indicadores de execução 

de projetos voltados às DST, Aids e Hepatites Virais. Experiência em análise de risco de 

subprojetos fomentados para desenvolver ações voltadas às DST, Aids e Hepatites Virais. 
5. Atividades: Identificar e analisar dados referentes ao campo da prevenção das DST/HIV/Aids e 

hepatites virais. 
Identificar e analisar dados dos subprojetos de eventos relacionados ao tema das DST/HIV/aids e 

hepatites virais . 
Analisar o risco de financiamento e de desempenho das ações dos subprojetos apoiados pelo 

Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais. 
Identificar dados dentre a totalidade dos subprojetos referentes ao campo de Direitos Humanos e 

Pessoas Vivendo com HIV/Aids e consolidar seus principais achados. 
Identificar as produções científicas brasileiras em DST/HIV/Aids dos subprojetos de pesquisa e de 

desenvolvimento tecnológico. 

C2 – Edital Completo 



Identificar os subprojetos estratégicos de pesquisa e desenvolvimento tecnológico relacionados ao 

tema das DST/HIV/Aids e Hepatites virais. 
6. Produtos/Resultados esperados: Produto 1: Documento contendo estudo dos principais fatores 

determinantes para classificação dos subprojetos de pesquisa como pendentes e inadimplentes no 

período de 2013 a 2015, indicando as principais dificuldades das instituições durante a execução, 

incluindo propostas de melhoria para sanar as dificuldades. 
Produto 2: Documento contendo estudo dos indicadores de efetividade das ações desenvolvidas e os 

resultados obtidos nos subprojetos de eventos relacionados às DST/HIV/aids e hepatites virais no 

ano de 2014, com vistas a identificar lacunas nesta temática.  
Produto 3: Documento contendo estudo dos indicadores de efetividade das ações desenvolvidas e os 

resultados obtidos nos subprojetos no campo dos Direitos Humanos e Pessoas Vivendo com 

HIV/Aids em 2015, com o objetivo de identificar lacunas nesta temática. 
Produto 4: Documento contendo mapeamento de risco das instituições de ensino públicas e 

privadas e de organizações não governamentais fomentadas pelo Departamento de Vigilância, 

Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais, com o objetivo de aprimorar os 

mecanismos para o desenvolvimento de ações de DST, aids e hepatites virais. 
Produto 5: Documento técnico contendo diagnóstico da produção científica no período de 2014 a 

2015 dos subprojetos de pesquisa e desenvolvimento tecnológico relacionados ao tema das 

DST/HIV/aids e hepatites virais nas populações mais vulneráveis, com vistas identificar lacunas 

relacionados a essa temática. 
7. Local de Trabalho: Brasília/DF 
8. Duração do contrato: Até 10 meses 
1. Perfil: Código 4/2016 – Consultor em projetos de Cooperação Internacional 
2. Nª de vagas:1 
3. Qualificação educacional: Nível superior completo na área de ciências humanas. 
Pós-Graduação em relações internacionais. 
4. Experiência profissional: Experiência mínima de quatro anos em rede de acordos internacionais. 

Conhecimento e experiência com projetos em cooperação técnica. Experiência no acompanhamento 

e revisão de acordos e convênios. Experiência com estudo de viabilidade para ampliação de novas 

formas de cooperação internacional interinstitucional. 
5. Atividades: Estudar mecanismos e instrumentos legais para formalização de intercâmbio 

interinstitucional.  
Pesquisar e analisar instrumentos legais para formalização de convênios. 
Realizar pesquisas bibliográficas sobre o tema. 
Mapear Universidades e trabalhos de destaque em DST, AIDS e Hepatites Virais. 
6. Produtos/Resultados esperados: Produto 1: Documento contendo estudo de viabilidade para 

institucionalizar convênio com o objetivo de formalizar parcerias para o Departamento de 

Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais, a partir de instrumentos 

legalmente interpolados. 
Produto 2: Documento contendo estudo de viabilidade para estabelecer programas de intercâmbio 

acadêmico para as áreas técnicas correspondentes ao Departamento de Vigilância, Prevenção e 

Controle das DST, Aids e Hepatites Virais em parceria com o Ministério da Educação. 
Produto 3: Documento contendo revisão bibliográfica dos trabalhos de destaque de Universidades 

que coincidem com as áreas de excelência do Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle 

das DST, Aids e Hepatites Virais. 
Produto 4: Documento contendo estudo de viabilidade para institucionalizar programas de 

intercâmbio interuniversitário voltados para institucionalizar Redes de Cooperação apoiados pelo 

Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais em parceria 

com os Organismos Internacionais. 
Produto 5: Documento contendo proposta de projeto de cooperação técnica que possa ser 

desenvolvido pelo Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites 

Virais com base em indicadores e tendências de pesquisas atuais de acordo com parâmetros do 

Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/AIDS UNAIDS. 
7. Local de Trabalho: Brasília/DF 
8. Duração do contrato: Até 10 meses 
1. Perfil: Código 5/2016 – Consultor em gestão de conhecimento e informação. 
2. Nª de vagas:1 
3. Qualificação educacional: Nível superior completo na área de ciências sociais. 
4. Experiência profissional: Experiência mínima de cinco anos em gestão do conhecimento e/ou 

informação. Experiência em desenvolvimento de tecnologias de treinamento e 



desenvolvimento. Experiência em análise e melhoria de processos de negócio. 
5. Atividades: Desenvolvimento de conteúdo metodológico das Rodas de Conversa do Departamento 

de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais. 
Sistematização dos conteúdos a serem trabalhados nas ações educativas. 
Levantamento e análise dos Objetivos Estratégicos do Ministério da Saúde afetos ao Departamento 

de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais. 
Levantamento bibliográfico. 
Mapeamento das fontes de informação pertinentes aos temas. 
6. Produtos/Resultados esperados: Produto 1: Documento contendo mapeamento dos principais 

problemas relacionados aos processos de trabalho do Departamento de Vigilância, Prevenção e 

Controle das DST, Aids e Hepatites Virais, incluindo proposta de ações educativas com base nos 

problemas identificados, de forma a aprimorar a gestão por resultados. 
Produto 2: Documento contendo proposta metodológica para as ações de Educação Permanente a 

serem realizadas no ano de 2017, de forma a garantir fortalecimento da capacidade de gestão e o 

consequente desenvolvimento organizacional. 
Produto 3: Documento contendo proposta de capacitação voltada ao desenvolvimento das 

competências institucionais e individuais de profissionais de saúde que atuam no Departamento de 

Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais. 
Produto 4: Documento contendo avaliação das ações de Educação Permanente por meio de Rodas 

de Conversa realizadas no Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e 

Hepatites Virais. 
Produto 5: Documento contendo plano de ação  para ampliação da participação de profissionais 

nas Rodas de Conversa promovidas pelo Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das 

DST, Aids e Hepatites Virais. 
7. Local de Trabalho: Brasília/DF 
8. Duração do contrato: Até 10 meses 
1. Perfil: Código 6/2016 – Consultor em monitoramento de projetos e indicadores. 
2. Nª de vagas:1 
3. Qualificação educacional: Nível superior completo em ciências sociais. 
Pós-graduação em gerenciamento de projetos. 
4. Experiência profissional: Experiência mínima de seis anos em avaliação e monitoramento 

realizado nos subprojetos executores de ações de prevenção das DST, HIV/AIDS e Hepatites Virais. 

Experiência no estudo quantitativo e qualitativo dos subprojetos que desenvolvem ações em DST, 

Aids e Hepatites Virais. Experiência no estudo de indicadores de execução de projetos voltados as 

DST, Aids e Hepatites Virais. 
5. Atividades: Realizar mapeamento de denúncias registradas no Sistema de Monitoramento e 

Avaliação de Violações de Direitos Humanos em HIV/Aids e avaliar as estratégias e políticas 

públicas de combate à violação de direitos dos PHVA; 
Analisar o percentual e a distribuição dos recursos repassados para subprojetos de Pesquisa; 
Avaliar os indicadores que expressam a relação entre os recursos financeiros repassados a 

Organização da Sociedade Civil; 
Analisar o percentual e a distribuição dos recursos liberados para subprojetos de Fluido Oral; 
Avaliar a efetividade das ações dos subprojetos voltados aos Direitos Humanos na temática 

DTS/HIV/Aids e Hepatites Virais; 
Avaliar as informações e consolidar dados para elaboração de relatório técnico. 
6. Produtos/Resultados esperados: Produto 1: Documento contendo análise do registro das denúncias 

que constam no Sistema de Monitoramento e Avaliação de Violações de Direitos Humanos em 

HIV/Aids, segundo a natureza das violações dos direitos às  Pessoas Vivendo com HIV/Aids 

(PVHA), visando gerar indicadores quanto ao estigma e à discriminação. 
Produto 2: Documento contendo estudo dos indicadores de efetividade da execução das 

ações referentes aos subprojetos de pesquisa em DST, HIV/aids e hepatites virais, segundo Unidade 

Federada, com objetivo de identificar a equidade na distribuição dos recursos no período de 2013 a 

2015. 
Produto 3: Documento contendo estudo dos indicadores de efetividade da execução das 

ações  referente aos subprojetos voltados à inovação tecnológica para testagem rápida do HIV entre 

os Usuários de Drogas apoiados no ano 2015. 
Produto 4: Documento contendo estudo dos indicadores de efetividade de execução das ações 

referente aos subprojetos voltados à testagem de Fluído Oral na população Homens que fazem Sexo 

com Homens, com o objetivo de fortalecer as ações voltadas a essa população apoiados no ano 2015. 
Produto 5: Documento contendo estudo dos indicadores de efetividade de execução das ações 



referente aos subprojetos voltados à testagem de Fluído Oral nas populações Transexuais e 

Profissionais do Sexo, com o objetivo de fortalecer as ações voltadas a essa população apoiados no 

ano 2015. 
7. Local de Trabalho: Brasília/DF 
8. Duração do contrato: Até 10 meses 

1. Perfil: Código 7/2016 – Consultor em programas e projetos de prevenção às DST/HIV/Aids. 
2. Nª de vagas:1 
3. Qualificação educacional: Nível superior completo em ciências humanas. 
4. Experiência profissional: Experiência mínima de cinco anos no desenvolvimento de ações de saúde. 

Conhecimento sobre o projeto de testagem de HIV com a tecnologia do Fluido Oral. Experiência no 

desenvolvimento de ações de prevenção das DST e Aids. 
5. Atividades: Analisar os resultados do monitoramento dos projetos de Fluido Oral fomentados; 

analisar as informações disponíveis no Sistema de Monitoramento de Projetos (SIMOP); avaliar as 

informações e consolidar dados dos projetos de Fluido Oral; avaliar a efetividade das ações dos 

projetos de Fluido Oral referente ao ano de 2015, nas regiões Norte, Sul, Centro Oeste, Sudeste e 

Nordeste. 
6. Produtos/Resultados esperados: Produto 1: Documento contendo avaliação técnica dos projetos de 

Fluido Oral, fomentados pelo Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e 

Hepatites Virais em 2015, desenvolvidos por Organizações da Sociedade Civil da região Norte, para 

verificação do alcance das metas previstas e eventuais dificuldades encontradas durante a execução 

dos projetos. 
Produto 2: Documento contendo avaliação técnica dos projetos de Fluido Oral, fomentados pelo 

Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais em 2015, 

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

metas previstas e eventuais dificuldades encontradas durante a execução dos projetos. 
Produto 3: Documento contendo avaliação técnica dos projetos de Fluido Oral, fomentados pelo 

Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais em 2015, 

desenvolvidos por Organizações da Sociedade Civil da região Centro Oeste, para verificação do 

alcance das metas previstas e eventuais dificuldades encontradas durante a execução dos projetos. 
Produto 4: Documento contendo avaliação técnica dos projetos de Fluido Oral, fomentados pelo 

Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais em 2015, 

desenvolvidos por Organizações da Sociedade Civil da região Sudeste, para verificação do alcance 

das metas previstas e eventuais dificuldades encontradas durante a execução dos projetos. 
Produto 5: Documento contendo avaliação técnica dos projetos de Fluido Oral, fomentados pelo 

Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais em 2015, 

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

das metas previstas e eventuais dificuldades encontradas durante a execução dos projetos. 
7. Local de Trabalho: Brasília/DF 
8. Duração do contrato: Até 10 meses 
1. Perfil: Código 13/2016 – Consultor em processos de negócio. 
2. Nª de vagas:1 
3. Qualificação educacional: Nível superior completo na área de ciências sociais. 
4. Experiência profissional: Experiência mínima de quatro anos em gestão do conhecimento e/ou 

informação. 
Experiência em elaboração de mapeamento e modelagem de processos estratégicos. Conhecimento 

em avaliação da implementação de melhorias em processos de negócio. 
5. Atividades: Realizar pesquisas quantitativas e qualitativas (análise de documentos e entrevistas). 
Analisar a composição de força de trabalho. 
Coletar e analisar dados das atividades desenvolvidas. 
6. Produtos/Resultados esperados: Produto 1: Documento contendo proposta de documento com 

especificação de competências necessárias dos profissionais de saúde, considerando as atividades e 

responsabilidades, com o objetivo de reestruturar as competências do Departamento de Vigilância, 

Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais e garantir maior efetividade da resposta 

nacional às DST/AIDS/Hepatites Virais. 
Produto 2: Documento contendo estudo da atual composição de competências de profissionais de 

saúde no âmbito do projeto, com vistas a dimensionar e aprimorar a composição para o 

alinhamento das necessidades e garantir maior efetividade da resposta nacional às DST/AIDS e 



Hepatites Virais. 
Produto 3: Documento contendo avaliação das necessidades de estruturação de competências de 

profissionais de saúde para atendimento às demandas específicas para implementação das políticas 

de DST, Aids e Hepatites Virais, com objetivo de  garantir maior efetividade da resposta nacional 

às DST/AIDS e Hepatites Virais. 
Produto 4: Documento contendo proposta de metodologia para o dimensionamento de 

competências de profissionais de saúde no âmbito do projeto para estabelecer estratégias e planos 

de ação, a fim de garantir maior efetividade da resposta nacional às DST/AIDS e Hepatites Virais. 
Produto 5: Documento contendo estudo de viabilidade de implantação do modelo de gestão por 

competências no âmbito do projeto com intuito de suprir lacunas e agregar conhecimento. 
7. Local de Trabalho: Brasília/DF 
8. Duração do contrato: Até 10 meses 
1. Perfil: Código 17/2016 – Consultor em gestão de convênios e contratos. 
2. Nª de vagas:1 
3. Qualificação educacional: Nível superior completo na área de ciências humanas. 
4. Experiência profissional: Experiência mínima de seis anos em avaliação indicadores de execução 

de projetos voltados ás DST, Aids e Hepatites Virais. Experiência na elaboração de indicadores 

relacionados ao prazo de execução de subprojetos voltados ás DST, Aids e Hepatites Virais. 
5. Atividades: Avaliar indicadores de custos dos subprojetos financiados para as Organizações da 

Sociedade Civil, relacionados às pessoas vivendo com HIV-Aids, aos profissionais do sexo e as ações 

de prevenção ao HIV, DST Aids e Hepatites Virais. 
Avaliar estudos quantitativos dos subprojetos referentes aos usuários de drogas e a população 

penitenciária. 
Pesquisar conteúdo e avaliação crítica das informações disponíveis no SIMOP – Sistema de 

Monitoramento de Projetos. 
6. Produtos/Resultados esperados: Produto 1: Documento contendo diagnóstico do desempenho na 

execução dos subprojetos fomentados para a população de pessoas que usam álcool e outras drogas, 

no período de 2014 a 2015, visando o aprimoramento dos indicadores de desempenho dos 

subprojetos. 
Produto 2: Documento contendo análise dos indicadores de prazo referente aos subprojetos 

fomentados para Organização da Sociedade Civil, no período de 2014 a 2015, relacionado à 

população de travestis, transgêneros e transexuais, para diagnóstico e proposta de melhoria do 

acompanhamento do de desempenho dos subprojetos fomentados pelo Departamento de Vigilância, 

Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais. 
Produto 3: Documento contendo análise do desempenho da execução dos subprojetos na região 

sudeste, no período de 2014 a 2015, para a população profissionais do sexo, com o objetivo de 

subsidiar o aprimoramento das práticas de saúde pública naquela região. 
Produto 4: Documento contendo análise do desempenho da execução dos subprojetos na região sul, 

no período de 2015 a 2016, para a população jovens gays, com o objetivo de subsidiar o 

aprimoramento das práticas de saúde pública naquela região. 
Produto 5: Documento contendo estudo qualitativo dos subprojetos referentes aos comportamentos 

de risco da população Homens que fazem sexo com Homens (HSH), no período de 2015, visando 

subsidiar a tomada de decisão e o aprimoramento das políticas públicas direcionadas a essa 

população. 
7. Local de Trabalho: Brasília/DF 
8. Duração do contrato: Até 10 meses 
1. Perfil: Código 18/2016 – Consultor em eventos. 
2. Nª de vagas:1 
3. Qualificação educacional: Nível superior completo na área de ciências sociais. 
4. Experiência profissional: Experiência mínima de cinco anos em avaliação de eventos técnicos e 

científicos. Experiência em avaliação do lançamento de campanhas e planejamento de ações. 

Experiência na promoção e avaliação de ações voltadas às DST/AIDS/HV. 
5. Atividades: Avaliar documentos resultantes das reuniões técnicas. 
Participar de reuniões com o corpo técnico do Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle 

das DST, AIDS e Hepatites Virais. 
Coletar e analisar dados. 
Participar de reuniões com as áreas técnicas envolvidas nas ações. 
Realizar pesquisa bibliográfica. 
6. Produtos/Resultados esperados: Produto 1: Documento contendo avaliação do processo de 

participação do Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites 



Virais no Encontro Regional Gay Latino, com vistas à identificação dos principais aspectos técnicos 

e futuras ações do Ministério da Saúde. 
Produto 2: Documento contendo avaliação do processo de participação do Departamento de 

Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais na oficina Saúde Integral das 

mulheres vivendo com HIV/Aids, com vistas à identificação dos principais aspectos técnicos e 

futuras ações do Ministério da Saúde. 
Produto 3: Documento contendo avaliação do processo de participação do Departamento de 

Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais na Reunião de Planejamento, 

com vistas à identificação dos principais aspectos técnicos e futuras ações do Ministério da Saúde. 
Produto 4: Documento contendo avaliação do processo de participação do Departamento de 

Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais DST, Aids e Hepatites Virais na 

Reunião da Comissão Nacional de DST, Aids e Hepatites Virais – CNAIDS, com vistas à 

identificação dos principais aspectos técnicos e futuras ações do Ministério da Saúde. 
Produto 5: Documento contendo avaliação do processo de participação do Departamento de 

Vigilância, Prevenção e Controle DST, Aids e Hepatites Virais na Reunião temática da Cooperação 

em Pesquisa com a Agence Nacionale de recherches sur le sida et les hépatites virales - 

ANRS/DDAHV/DDAHV - Brasil-França, com vistas à identificação dos principais aspectos técnicos 

e futuras ações do Ministério da Saúde. 
7. Local de Trabalho: Brasília/DF 
8. Duração do contrato: Até 10 meses 
1. Perfil: Código 19/2016 – Consultor em gestão de projetos. 
2. Nª de vagas:1 
3. Qualificação educacional: Nível superior completo em ciências sociais. 
4. Experiência profissional: Experiência mínima de seis anos no estudo de subprojetos relacionados à 

temática de DST/HIV/Aids. Experiência no aprimoramento dos processos de seleção de projetos 

relacionados às populações chave. Experiência no monitoramento de subprojetos voltados às DST, 

HIV e aids. 
5. Atividades: Coletar e analisar dados. Identificar as dificuldades encontradas pelas organizações 

em relação aos projetos de Redes nas ações desenvolvidas nos projetos de assessoria jurídica, 

projetos de Eventos. 
6. Produtos/Resultados esperados: Produto 1: Documento contendo mapeamento das experiências e 

boas práticas na execução de projetos de fluido oral firmados com organizações da sociedade civil, 

fomentados pelo Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites 

Virais, objetivando conhecer as novas referências para uma política de fomento à inovação. 
Produto 2: Documento contendo diagnóstico situacional dos projetos de Redes, fomentados pelo 

Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais, com 

identificação das principais dificuldades encontradas pelas organizações durante a sua execução. 
Produto 3: Documento contendo mapeamento das experiências e boas práticas na execução de 

projetos de assessoria jurídica, firmados com organizações da sociedade civil, fomentados pelo 

Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais, para 

aprimoramento da política de combate ao estigma e discriminação. 
Produto 4: Documento contendo diagnóstico situacional dos projetos de Eventos fomentados pelo 

Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais, com 

identificação das principais dificuldades encontradas pelas organizações durante a sua execução. 
Produto 5: Documento contendo proposta de aprimoramento e adequação do fluxo de seleção dos 

projetos de cooperação firmados em parceria com as Organizações de Sociedade Civil. 
7. Local de Trabalho: Brasília/DF 
8. Duração do contrato: Até 10 meses 
1. Perfil: Código 20/2016 – Consultor em avaliação de projetos. 
2. Nª de vagas:1 
3. Qualificação educacional: Nível superior completo em ciências sociais. 
4. Experiência profissional: Experiência mínima de três anos na elaboração de Policy Brief de 

projetos de pesquisa e estudos com populações vulneráveis. Experiência em análise de dados com 

ênfase nas DST/HIV/aids e/ou Hepatites Virais. Experiência em análise de programas e/ou projetos 

voltados à saúde pública. 
5. Atividades: Coletar informações sobre projetos de pesquisas fomentados pelo Departamento de 

DST, Aids e Hepatites Virais com base no banco de dados do Sistema de Monitoramento de 

Projetos. Analisar informações sobre projetos de pesquisas fomentados pelo Ministério da Saúde na 

área de DST, HIV, aids e hepatites virais, no banco de dados da Pesquisa Saúde. 
6. Produtos/Resultados esperados: Produto 1: Documento técnico contendo Policy Briefing de 



pesquisa realizada sobre estudo do uso do preservativo masculino e feminino  em Salvador e 

Fortaleza. 
Produto 2: Documento técnico contendo Policy Briefing de pesquisa realizada sobre acesso ao 

diagnóstico e tratamento de HIV e aids na população negra em  Porto Alegre. 
Produto 3: Documento técnico contendo Policy Briefing de pesquisa sobre Percepções sobre o 

atendimento de gays e outros (HSH) Homens que fazem sexo com homens, lésbicas, bissexuais, 

travestis, transexuais e transgêneros em relação à prevenção e ao tratamento das DST/HIV/AIDS 

no SUS: um estudo qualitativo com diferentes atores. 
Produto 4: Documento técnico contendo Policy Briefing de pesquisa realizada sobre violência 

Estrutural e Qualidade de vida de Crianças e Adolescentes vivendo ou convivendo com pais com 

HIV/AIDS em áreas do Nordeste Brasileiro. 
Produto 5: Documento técnico contendo Policy Briefing de pesquisa sobre “taxas de prevalência de 

HIV e sífilis e conhecimento, atitudes e práticas de risco relacionadas às infecções sexualmente 

transmissíveis no grupo das mulheres profissionais do sexo, no Brasil”. 
7. Local de Trabalho: Brasília/DF 
8. Duração do contrato: Até 10 meses 
1. Perfil: Código 21/2016 – Consultor em logística de Insumos Estratégicos de Saúde. 
2. Nª de vagas:1 
3. Qualificação educacional: Nível superior completo em ciências da saúde. 
4. Experiência profissional: Experiência mínima de cinco anos no desenvolvimento de estudo sobre o 

consumo anual dos medicamentos por cada classe de antirretrovirais. Experiência em avaliação de 

dados de ressuprimento de medicamentos antirretrovirais. Experiência em avaliação de dados de 

projeções anuais do número de pacientes nas apresentações dos medicamentos antirretrovirais. 
5. Atividades: Analisar os procedimentos utilizados no Departamento de Vigilância, Prevenção e 

Controle das DST, Aids para o ressuprimento dos medicamentos antirretrovirais; analisar a 

atuação da rede de distribuição de medicamentos antirretrovirais; desenvolver estudo para o 

planejamento da aquisição de medicamentos antirretrovirais. 
6. Produtos/Resultados esperados: Produto 1: Documento contendo proposta de implementação de 

melhorias no Sistema de Controle Logístico de Medicamentos (SICLOM) de Antirretrovirais. 
Produto 2: Documento contendo análise da cobertura assistencial dos medicamentos na rede de 

distribuição para os antirretrovirais com a implementação da Profilaxia Pós Exposição (PEP), com 

objetivo de subsidiar ações de melhoria no abastecimento dos medicamentos junto aos estados. 
Produto 3: Documento contendo avaliação do impacto da distribuição dos novos antirretrovirais e 

combinados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) em 2015, em relação às monodrogas, objetivando 

identificar as perdas de medicamentos por vencimento. 
Produto 4: Documento técnico contendo proposta de fluxo para atendimento dos casos de profilaxia 

antirretroviral Pós-Exposição (PEP) de risco à infecção pelo HIV pelo Sistema de Controle logístico 

de medicamentos (SICLOM). 
Produto 5: Documento contendo projeção de consumo dos medicamentos antirretrovirais aos 

países do Programa de Cooperação Internacional (PCI) para o ano de 2017, incluindo propostas de 

melhorias para aquisições desses medicamentos destinados à essas doações. 
7. Local de Trabalho: Brasília/DF 
8. Duração do contrato: Até 10 meses 
1. Perfil: Código 22/2016 – Consultor em projetos. 
2. Nª de vagas:1 
3. Qualificação educacional: Nível superior completo em ciências sociais. 
4. Experiência profissional: Experiência mínima de quatro anos na identificação de lacunas 

referentes à execução de projetos voltados ás DST/HIV/Aids. Experiência em mapeamento de 

denúncias registradas no Sistema de Monitoramento e Avaliação de Violações de Direitos Humanos 

em HIV/Aids. Experiência em avaliação de indicadores das solicitações registradas no Sistema de 

Monitoramento e Avaliação de Violações de Direitos Humanos em HIV/Aids. 
5. Atividades: A metodologia para o desenvolvimento dos produtos consistirá na análise do 

panorama das ações adotadas pelo Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, 

Aids e Hepatites Virais para implementação da Lei nº 12.527/11 e eventuais alterações. 
Estudar da utilização da Lei nº 12.527/11 na execução de ações desempenhadas pelas Organizações 

da Sociedade Civil. 
Analisar as linhas de apoio a execução de projetos das Organizações da Sociedade Civil voltadas 

para as Pessoa Vivendo com HIV e Aids. 
Analisar o acesso aos serviços de proteção aos Direitos Humanos associados ao HIV/AIDS realizado 

através do Sistema de Monitoramento e Avaliação de Violações de Direitos Humanos em HIV/Aids. 



Analisar os registros do Sistema de Informação ao Cidadão – SIC. 
6. Produtos/Resultados esperados: Produto 1: Documento contendo estudo analítico acerca das 

solicitações de informações, bem como das manifestações sobre DST e Aids registradas no Sistema 

de Informações ao Cidadão (SIC), com vistas a propor uma sistematização do conteúdo das 

manifestações de forma a conferir eficiência e celeridade nos procedimentos de atendimento ao 

cidadão em interface com o conteúdo disponibilizado no site do Departamento de Vigilância, 

Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais. 
Produto 2: Documento contendo diagnóstico exploratório do processo de registro de denúncias no 

Sistema de Monitoramento e Avaliação de Direitos Humanos em HIV/Aids, validações e análise de 

dados, com indicação de recomendações de adequação e aperfeiçoamento com vistas promover a 

transparência ativa em consonância com a Lei de Acesso a Informação.   
Produto 3: Documento contendo proposta de nova(s) linha(s) de financiamento para execução de 

subprojetos pelas Organizações da Sociedade Civil voltadas às Pessoas Vivendo com HIV e Aids 

(PVHA), com vistas à ampliar a ação governamental, divulgar e prover transparência das ações. A 

análise deve abarcar, quando for o caso, a identificação da cobertura populacional da(s) linha(s), 

acesso à rede SUS e/ou aos insumos, informação da população geral com recorte à população chave, 

dentre outros utilizados na proposta. 
Produto 4: Documento contendo proposta de ampliação dos mecanismos de acesso ao Sistema de 

Monitoramento e Avaliação de Violações de Direitos Humanos em HIV/Aids, com vistas a melhoria 

das ferramentas de alimentação e consulta do sistema para multiplicação do acesso a informação 

compilada no sistema. 
Produto 5: Documento contendo estudo do panorama das ações adotadas pelas instituições na 

consecução dos subprojetos avençadas na Chamada de Seleção de Organizações da Sociedade Civil 

para Fortalecer Ações de Promoção e defesa dos direitos humanos relacionados à epidemia de 

DST/HIV/Aids e Hepatites Virais com o Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das 

DST, Aids e Hepatites Virais, no âmbito de Projetos de Cooperação Técnica com Organismos 

Internacionais, em consonância com a Lei nº 12.527/11 - Acesso à Informação, visando a 

identificação de condutas programáticas que possam ser adotadas para aprimoramento da resposta 

brasileira à epidemia de HIV/Aids. 
7. Local de Trabalho: Brasília/DF 
8. Duração do contrato: Até 10 meses 
1. Perfil: Código 23/2016 – Consultor em logística. 
2. Nª de vagas:1 
3. Qualificação educacional: Nível superior completo em ciências humanas. 
4. Experiência profissional: Experiência mínima de quatro anos em avaliação de processo logístico de 

insumos de prevenção para às DST e aids. Experiência em diagnóstico de sistemas de logística de 

insumos estratégicos em saúde voltados às DST, aids. 
5. Atividades: Analisar a logística de armazenamento dos insumos de prevenção (preservativos 

masculinos e femininos), envolvendo as unidades federativas bem como toda programação anual 

que se faça jus ao uso dos mesmos. 
Analisar as formas de controle e distribuição dos insumos. 
Propor instrumento de controle dos insumos de prevenção e medicamentos antirretrovirais. 
Analisar os registros e funcionalidades do Sistema de Controle Logístico. 
6. Produtos/Resultados esperados: Produto 1: Documento contendo mapeamento do fluxo de 

aquisição e distribuição de medicamentos antirretrovirais do Ministério da Saúde. 
Produto 2: Documento contendo proposta de instrumento para controle de estoque de 

preservativos para atendimento das 26 Unidades Federadas e do Distrito Federal. 
Produto 3: Documento contendo proposta de instrumento para ressuprimento de insumos de 

prevenção para atendimento das 26 Unidades Federadas e do Distrito Federal. 
Produto 4: Documento contendo avaliação do Sistema de Controle Logístico (SICLOM) de Insumos 

de Prevenção para proposição de melhoria. 
Produto 5: Documento contendo a proposta de Plano de Demandas de Insumos de Prevenção para 

o ano de 2017. 
7. Local de Trabalho: Brasília/DF 
8. Duração do contrato: Até 10 meses 



1. Perfil: Código 24/2016 – Consultor em eventos. 
2. Nª de vagas:1 
3. Qualificação educacional: Nível superior completo na área de ciências sociais. 
4. Experiência profissional: Experiência mínima de seis anos em avaliação de eventos técnicos e 

científicos. Experiência em avaliação do lançamento de campanhas e planejamento de ações. 

Experiência na promoção e avaliação de ações voltadas às DST/AIDS/HV. 
5. Atividades: Avaliar documentos resultantes das reuniões técnicas; 
Coletar dados referentes às ações nacionais e agenda de atividades do Departamento de Vigilância, 

Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais; Participar de reuniões com o corpo técnico 

do Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais; 
Participar de reuniões com as áreas técnicas envolvidas nas ações. 
6. Produtos/Resultados esperados: Produto 1: Documento contendo avaliação do processo de 

participação do Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites 

Virais no 10º Congresso de HIV/Aids e 3º Congresso de Hepatites Virais, com vistas à identificação 

dos principais aspectos técnicos e futuras ações do Ministério da Saúde. 
Produto 2: Documento contendo avaliação do processo de participação do Departamento de 

Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais nas ações de lançamento da 

Campanha de Carnaval, com vistas à identificação dos principais aspectos técnicos e futuras ações 

do Ministério da Saúde. 
Produto 3: Documento contendo avaliação do processo de participação do Departamento de 

Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais na Oficina de Trabalho de 

Carga Viral do HIV e das Hepatites Virais e de CD4, com vistas à identificação dos principais 

aspectos técnicos e futuras ações do Ministério da Saúde. 
Produto 4: Documento contendo avaliação do processo de participação do Departamento de 

Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais na Reunião do Comitê de 

Infecções Sexualmente Transmissíveis, com vistas à identificação dos principais aspectos técnicos e 

futuras ações do Ministério da Saúde. 
Produto 5: Documento contendo avaliação do processo de participação do Departamento de 

Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais no Dia Mundial de Combate a 

Sífilis, com vistas à identificação e detalhamento dos principais aspectos técnicos e futuras ações do 

Ministério da Saúde. 
7. Local de Trabalho: Brasília/DF 
8. Duração do contrato: Até 10 meses 
1. Perfil: Código 25/2016 – Consultor em projetos. 
2. Nª de vagas:1 
3. Qualificação educacional: Nível superior completo em ciências humanas. 
4. Experiência profissional: Experiência mínima de quatro anos em análise de subprojetos firmados 

com população-chave das DST/HIV/Aids. Experiência no estudo de subprojetos para PVHA e 

identificação de lacunas de pesquisa com a temática. 
5. Atividades: Analisar dados de subprojetos, conforme informações do Sistema Integrado de 

Monitoramento de Projetos – SIMOP; 
Analisar a execução de subprojetos firmados junto à Organização Não Governamental e 

Organização da Sociedade Civil; 
Pesquisar dados do Sistema Integrado de Monitoramento e Avaliação do Departamento de 

Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais. 
6. Produtos/Resultados esperados: Produto 1: Documento contendo estudo da efetividade das ações 

executadas pelas Organizações da Sociedade Civil (OSC), que tiveram propostas aprovadas pelo 

Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais, nos anos de 

2013 e 2014, direcionados aos segmentos populacionais mais vulneráveis, com vistas à identificar 

possíveis dificuldades durante a execução dos subprojetos. 
Produto 2: Documento contendo estudo da efetividade das ações executadas pelas Organizações da 

Sociedade Civil (OSC) que tiveram propostas aprovadas pelo Departamento de Vigilância, 

Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais, nos anos de 2013 e 2014, direcionados aos 

Gays e outros Homens que Fazem Sexo com Homens (HSH), com vistas à identificar possíveis 

dificuldades durante a execução dos subprojetos. 
Produto 3: Documento contendo estudo da efetividade das ações executadas pelas Organizações da 

Sociedade Civil  (OSC) que tiveram propostas aprovadas pelo Departamento de Vigilância, 

Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais no ano de 2014, relativas ao protagonismo e 

participação social de pessoas vivendo com HIV/aids e portadores de hepatites virais, com vistas à 

identificar possíveis dificuldades durante a execução dos subprojetos. 



Produto 4: Documento contendo estudo da efetividade das ações executadas pelas Organizações 

Não Governamentais (ONG) que tiveram propostas aprovadas pelo Departamento de Vigilância, 

Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais para execução de ações de prevenção, 

durante as comemorações do Orgulho LGBT - Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, no ano de 

2015, com vistas à identificar possíveis dificuldades durante a execução dos subprojetos. 
Produto 5: Documento contendo estudo e avaliação propositiva de subprojetos executados pelas 

Organizações da Sociedade Civil no ano de 2015, com vistas à identificar possíveis dificuldades 

durante a execução das ações, objetivando o fortalecimento das ações de promoção e defesa dos 

Direitos Humanos relacionados à epidemia de DST/HIV/Aids e Hepatites Virais. 
7. Local de Trabalho: Brasília/DF 
8. Duração do contrato: Até 10 meses 
1. Perfil: Código 26/2016 – Consultor em projetos sociais. 
2. Nª de vagas:1 
3. Qualificação educacional: Profissional de nível superior completo em ciências sociais. 
4. Experiência profissional: Experiência mínima de três anos na área de defesa dos direitos humanos 

das pessoas vivendo com HIV/AIDS. 
5. Atividades: A metodologia a ser aplicada para o desenvolvimento dos produtos consiste na 

análise, consolidação e avaliação das ações voltadas ao fortalecimento, promoção e defesa dos 

direitos humanos relacionados à epidemia de DST/HIV/AIDS e hepatites virais, de projetos 

fomentados pelo Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites 

Virais no ano de 2015 e executados pelas Organizações da Sociedade Civil. 
6. Produtos/Resultados esperados: Produto 1: Documento contendo diagnóstico situacional resultante 

do monitoramento inloco das ações  desenvolvidas pelas ações da Organizações da Sociedade Civil, 

fomentadas por meio de projetos voltados ao fortalecimento de ações de promoção e defesa dos 

direitos humanos relacionados à epidemia de DST/HIV/AIDS e hepatites virais, fomentados pelo 

Departamento de Vigilância, Prevenção  Controle das DST, Aids e Hepatites Virais no ano de 2015. 
Produto 2: Documento contendo avaliação das ações desenvolvidas pelas Organizações da 

Sociedade Civil no âmbito dos projetos voltados ao fortalecimento de ações de promoção e defesa 

dos direitos humanos relacionados à epidemia de DST/HIV/AIDS, fomentados pelo Departamento 

de Vigilância, Prevenção e Controle das DST/Aids e Hepatites Virais, com o objetivo de identificar 

se a estratégia se constitui como uma ferramenta  adequada  de prevenção e enfrentamento à 

epidemia. A avaliação deverá considerar ainda se a estratégia possibilita o acesso de populações 

chave, aos serviços de saúde, e o combate a violação de Direitos Humanos. 
7. Local de Trabalho: Brasília/DF 
8. Duração do contrato: Até 05 meses 
      

Os interessados deverão  o CV do dia 17/03/2016 até o 

dia 21/03/2016 nohttp://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. 
      

 


