
 

 
 

Contrata 

Consultor na 

modalidade  

PROJETO 914/BRZ/1138 EDITAL Nº 10/2015 

1. Perfil: Código: 20/ 2015 - Consultor em epidemiologia 

2. Nª de vagas:01 

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

epidemiologia. 
4. Experiência profissional: Experiência mínima de 5 (cinco) anos em vigilância epidemiológica em 

DST, aids e hepatites virais. Experiência em elaboração de manuais e boletins epidemiológicos. 

Experiência em análise de situação de saúde e análise de banco de dados relacionados às 

DST/HIV/aids. Conhecimento em planejamento de políticas públicas de saúde e legislação do 

Sistema Único de Saúde. 
5. Atividades: Desenvolver método de análise; Desenvolver método de cálculo; Desenvolver 

limitações; Levantamento de dados dos sistemas de informação para validação de indicadores. 
6. Produtos/Resultados esperados: Produto 1: Estudo técnico para elaboração de indicador de 

incidência de aids e de detecção de HIV, período de 2010 a 2014, para o monitoramento do 

HIV/Aids nos Países do Mercosul. Produto 2: Estudo técnico para elaboração de indicador de 

incidência de sífilis, no período de 2010 a 2014, para o monitoramento de DST nos Países do 

Mercosul. Produto 3: Estudo técnico para elaboração de indicador de gestantes com HIV, no 

período de 2010 a 2014, para o monitoramento do HIV/Aids nos Países do Mercosul. Produto 4: 

Estudo técnico para elaboração de indicador de gestantes com sífilis, no período de 2010 a 2014, 

para o monitoramento de DST nos Países Mercosul. Produto 5: Estudo técnico para elaboração de 

indicador de transmissão vertical de HIV e de sífilis, no período de 2010 a 2014, para o 

monitoramento do HIV/Aids nos Países do Mercosul. Produto 6: Estudo técnico para elaboração de 

indicador de pessoas em TARV e de mortalidade por aids, no período de 2010 a 2014, para o 

monitoramento do HIV/Aids na nos Países do Mercosul. Produto 7: Estudo técnico para validação 

de indicadores elaborados para os Países do Mercosul, com intuito de monitorar a incidência do 

HIV/Aids e DST nos países que integram o Mercosul. 
7. Local de Trabalho: Brasília/DF 

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

1. Perfil: Código 21/2015 - Consultor em educação. 

2. Nª de vagas:01 

3. Qualificação educacional: Nível superior completo na área de educação. Pós-graduação na área de 

educação. 
4. Experiência profissional: Experiência mínima de 5 (cinco) anos em educação em saúde. 

Experiência em educação na prevenção das DST/aids e HV. Experiência em técnicas e recursos 

tecnológicos aplicados à saúde pública. Conhecimento de metodologias pedagógicas ativas. 

Experiência em ações educativas voltadas para populações chave. 
5. Atividades: Realizar pesquisa bibliográfica em educação popular, revisão da literatura sobre as 

DST, Aids e Hepatites Virais. Revisar documentos sobre os temas do guia do professor do projeto 

#Tamojunto. Analisar e avaliar as propostas educacionais direcionadas para lideranças jovens.  

Analisar as necessidades pedagógicas para o desenvolvimento de oficina de planejamento e 

avaliação na ótica do novo contexto do SUS. Estudar as necessidades dos Estados e Municípios em 

capacitação para utilização da ferramenta CORPSUS. Pesquisar e analisar as políticas e 

programas do Ministério da Saúde para a Atenção Básica e dos temas de inclusão de IST, HIV/aids 

e hepatites virais.  

 

6. Produtos/Resultados esperados: Produto 1: Documento contendo proposta pedagógica sobre 

prevenção combinada para Organizações Não Governamentais – ONG, no âmbito da Cooperação 

Interfedarativa do estado do Amazonas. Produto 2: Documento contendo o desenvolvimento de 

conteúdos técnicos para compor o Guia do Professor do projeto #Tamojuntodenovo que trata da 

prevenção das DST, aids para público jovem, no que tange os temas de identidade, sexualidade e 

gênero. Produto 3: Documento contendo proposta metodológica para curso presencial sobre 

formação de jovens líderes no controle social do SUS em relação ao HIV e aids. Produto 4: 

Documento contendo proposta metodológica para a oficina de planejamento e avaliação para 



estados e municípios na ótica da nova legislação do Sistema Único de Saúde – Portarias no 

1378/2013 e 3276/2013. Produto 5: Documento contendo proposta de curso a distância para 

formação de novas lideranças, visando o controle social do Sistema Único de Saúde no âmbito do 

HIV e aids. Produto 6: Documento contendo proposta metodológica para capacitação de gestores 

das Coordenações Estaduais de DST, Aids e Hepatites Virais, para a utilização da Rede Social 

Coorporativa do SUS (CORPSUS), com vistas à melhoria da comunicação técnica e institucional. 

Produto 7: Documento contendo estudo sobre as atuais políticas e programas do Ministério da 

Saúde para qualificação de profissionais de saúde da atenção básica, visando a inclusão das 

temáticas relacionadas às IST, HIV e aids nos currículos programáticos. 
7. Local de Trabalho: Brasília/DF 

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

1. Perfil: Código 22/2015 - Consultor em comunicação social 

2. Nª de vagas:01 

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

4. Experiência profissional: Experiência mínima de 5 (cinco) anos em jornalismo. Conhecimento em 

análise de materiais de informação, educação, saúde e comunicação. Experiência no 

desenvolvimento de materiais voltados a população indígenas. Experiência em comunicação em 

saúde. Experiência no desenvolvimento de produtos editoriais voltados a população indígenas. 

Experiência no trabalho com organizações governamentais (OG) ou organizações não 

governamentais (ONG). Experiência em DST/HIV/AIDS e/ou Hepatites Virais.  
5. Atividades: Escrever roteiro para gravação de material audiovisual sobre o processo de 

harmonização de conhecimentos sobre prevenção de infecções sexualmente transmissíveis (IST), 

AIDS e hepatites virais junto a representantes indígenas da etnia Tikuna e equipes 

multidisciplinares de saúde indígena do Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI) do Alto 

Solimões (AM). Elaborar estratégia de comunicação para populações indígenas específicas do 

Amazonas e do Rio Grande do Sul, sobre informações em HIV/AIDS, formas de transmissão, 

estratégias de prevenção, locais de testagem, serviços de apoio, entre outros. Elaborar conteúdo 

para compor cartilha com orientações gerais sobre a disseminação de informações sobre o tema 

HIV/AIDS e DST entre populações indígenas. Elaborar conteúdo para compor cartilha 

esclarecendo mitos, preconceitos e tabus que ainda envolvem o tema HIV/AIDS e DST. Elaborar 

roteiro sobre o trabalho de prevenção de HIV/AIDS e DST de equipes multidisciplinares de saúde 

indígena do DSEI Ianomami. 
6. Produtos/Resultados esperados: Produto 1: Documento contendo roteiro para elaboração de 

material audiovisual sobre o processo de harmonização de conhecimentos sobre prevenção de 

infecções sexualmente transmissíveis (IST), AIDS e hepatites virais que será realizado com 

representantes indígenas da etnia Tikuna e equipes multidisciplinares de saúde indígena do Distrito 

Sanitário Especial Indígena (DSEI) do Alto Solimões (AM). Produto 2: Documento contendo 

estratégia de comunicação para disseminar entre populações indígenas específicas do Amazonas, no 

âmbito da Cooperação Interfederativa, informações sobre HIV/AIDS, formas de transmissão, 

estratégias de prevenção, locais de testagem, serviços de apoio, entre outros. Produto 3: Documento 

contendo estratégia de comunicação para disseminar entre populações indígenas específicas da 

região do Rio Grande do Sul, no âmbito da Cooperação Interfederativa, informações sobre 

HIV/AIDS, formas de transmissão, estratégias de prevenção, locais de testagem, serviços de apoio 

entre outros. Produto 4: Documento contendo conteúdo para compor cartilha com as orientações 

gerais sobre o tema HIV/AIDS e DST para populações indígenas, que será ferramenta ao trabalho 

de prevenção de equipes multidisciplinares de saúde indígena dos 34 Distritos Sanitários Especiais 

Indígenas (DSEI). Produto 5: Documento contendo conteúdo para compor cartilha esclarecendo 

mitos, preconceitos e tabus que ainda envolvem o tema HIV/AIDS e DST, para servir de 

ferramenta ao trabalho de prevenção de equipes multidisciplinares de saúde indígena dos 34 

Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEI). Produto 6: Documento contendo elaboração de 

roteiro de material audiovisual sobre o trabalho de prevenção de HIV/AIDS e DST de equipes 

multidisciplinares de saúde indígena do DSEI Ianomami com populações indígenas Ianomami (AM 

e RR), para veiculação em mídias eletrônicas. 
7. Local de Trabalho: Brasília/DF 

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

1. Perfil: Código 23/2015 - consultor em programas e projetos na área da saúde 

2. Nª de vagas:01 

3. Qualificação educacional: Profissional de nível superior completo em qualquer área do 

conhecimento 
4. Experiência profissional: Experiência mínima de 5 (cinco) anos em comunicação, governança de 



organização internacional sem fins lucrativos na área de HIV/AIDS, policy e advocacy global para 

populações-chave. Experiência em gerenciamento de projetos internacionais. Experiência em 

cooperação internacional multistakeholder. Experiência em organização e assistência técnica a 

Conferências internacionais de grande porte na área de saúde.  
5. Atividades: Elaborar dossiê de documentos necessários para a criação de uma associação sem fins 

lucrativos tripartite com cientistas, ativistas e gestores. Analisar a legislação nacional e 

internacional para constituição da sociedade. Realizar estudo de normas técnicas e legislação 

aplicável para a elaboração de documentos. Participar de reuniões com entidades em Genebra a 

respeito do registro de um escritório de representação da Sociedade Internacional em Hepatites 

Virais em Genebra. 
6. Produtos/Resultados esperados: Produto 1: Documento contendo estudo de viabilidade para 

constituição de uma associação internacional e independente de fomento ao acesso à assistência e 

prevenção que congregue governos, pesquisadores, ativistas que atuam no campo das hepatites 

virais, com o objetivo de promover a mobilização permanentemente em torno do tema. Produto 2: 

Documento contendo proposta de instrumento normativo para o funcionamento e gestão de uma 

sociedade internacional e independente de fomento ao acesso à assistência e prevenção das hepatites 

virais, apresentando sugestão de criação de instâncias que possam contribuir na apuração das 

atividades da entidade. Produto 3: Documento contendo análise da legislação sobre registro de 

sociedades internacionais e independentes de promoção à saúde com registro no Brasil e 

funcionamento de sub-sede em Genebra – Suíça, sede da OMS, destacando os principais critérios 

da legislação para elaboração de proposta de constituição dos procedimentos necessários a 

formalização da Entidade internacional de fomento ao acesso à assistência e prevenção das 

hepatites virais. Produto 4: Documento contendo mapeamento de potenciais doadores para o 

financiamento das ações da sociedade internacional e independente de fomento ao acesso à 

assistência e prevenção das hepatites virais. Produto 5: Documento contendo estudo de viabilidade 

de parceria da sociedade internacional e independente de fomento ao acesso à assistência e 

prevenção das hepatites virais junto a Organização Mundial da Saúde. Produto 6: Documento 

contendo proposta para realização da 1° Conferência internacional em Hepatites Virais, a ser 

organizada pela sociedade internacional e independente de fomento ao acesso à assistência e 

prevenção das hepatites virais, com proposta de local e potenciais financiadores, de forma a 

promover o avanço na luta global contra as hepatites virais.  
7. Local de Trabalho: Brasília/DF 

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

1. Perfil: Código 24/2015 – Consultor em vigilância epidemiológica. 

2. Nª de vagas:01 

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

da saúde. 
4. Experiência profissional: Experiência mínima de 8 (oito ) anos em vigilância epidemiológica das 

Doenças Sexualmente Transmissíveis, do Vírus da Imunodeficiência Humana, da Síndrome da 

Imunodeficiência Adquirida e das Hepatites Virais. Experiência no manejo de base de dados 

epidemiológicos e sistemas oficiais de informação em saúde. Experiência em análises 

epidemiológicas descritivas e analíticas. 
5. Atividades: Definir metodologia epidemiológica a ser utilizada nas pesquisas de estimação da 

prevalência Vírus da Imunodeficiência Humana, da Sífilis, das Hepatites B e C; 

Elaboração de conjunto de perguntas para compor questionário autoaplicável utilizadas para a 

compilação de dados referentes a comportamento, atitudes e práticas relacionadas ao Vírus da 

Imunodeficiência Humana, a sífilis e as hepatites entre populações vulneráveis; 

Transformar as informações do banco de dados do Sistema de Informação de Agravos de 

Notificação em conhecimento pela análise integrada de dados; 

Confecção tabelas e gráficos com as taxas de incidência e mortalidade segundo variáveis 

epidemiológicas selecionadas, com distribuição segundo atributos da pessoa, do tempo e do espaço. 

Elaboração de análises descritivas das séries temporais específicas das taxas de incidência e 

mortalidade; Reunião técnica com referências em epidemiologia e vigilância epidemiológica; 

Levantamento de bibliografia descritiva sobre a infecção pelo Vírus da Imunodeficiência Humana e 

das hepatites B e C e, do agente causador da sífilis, o Treponema pallidum. 
6. Produtos/Resultados esperados: Produto 1: Documento técnico contendo protocolo de pesquisa 

para estimar a prevalência do Vírus da Imunodeficiência Humana, da sífilis, das Hepatites B e C 

entre a população de travestis em doze capitais brasileiras Belém/PA, Belo Horizonte/MG, 

Brasília/DF, Campo Grande/MS, Curitiba/PR, Fortaleza/CE, Manaus/AM, Porto Alegre/RS, 

Recife/PE, Rio de Janeiro/RJ, Salvador/BA e São Paulo/SP. Produto 2: Documento técnico 



contendo questionário para aferir comportamentos, atitudes e práticas relacionadas ao risco de 

infecção pelo Vírus da Imunodeficiência Humana, a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, a 

sífilis, e as Hepatites B e C entre travesti visando aperfeiçoar a capacidade de formulação, gestão e 

avaliação de políticas e ações públicas pertinentes. Produto 3: Documento técnico contendo 

protocolo de pesquisa para estimar a prevalência do Vírus da Imunodeficiência Humana, da sífilis, 

das Hepatites B e C entre a população de mulheres profissionais do sexo em doze capitais 

brasileiras Belém/PA, Belo Horizonte/MG, Brasília/DF, Campo Grande/MS, Curitiba/PR, 

Fortaleza/CE, Manaus/AM, Porto Alegre/RS, Recife/PE, Rio de Janeiro/RJ, Salvador/BA e São 

Paulo/SP. Produto 4: Documento técnico contendo protocolo de pesquisa para estimar a 

prevalência do Vírus da Imunodeficiência Humana, da sífilis, das Hepatites B e C entre a 

população de homens que fazem sexo com homens em doze capitais brasileiras Belém/PA, Belo 

Horizonte/MG, Brasília/DF, Campo Grande/MS, Curitiba/PR, Fortaleza/CE, Manaus/AM, Porto 

Alegre/RS, Recife/PE, Rio de Janeiro/RJ, Salvador/BA e São Paulo/SP. Produto 5: Documento 

técnico contendo protocolo de pesquisa para estimar a curva de sobrevivência, sobrevida, da 

população infectada pelo Vírus da Imunodeficiência Humana no Brasil visando aperfeiçoar a 

capacidade de formulação, gestão e avaliação de políticas e ações públicas pertinentes. Produto 6: 

Documento técnico contendo análise epidemiológica descritiva da transmissão congênita do Vírus 

da Imunodeficiência Humana e do Treponema pallidum no Brasil, com objetivo d subsidiar o 

planejamento e a implementação de medidas de saúde pública para a proteção da saúde da 

população. Produto 7: Documento técnico contendo análise epidemiológica descritiva da Síndrome 

da Imunodeficiência Adquirida no Estado do Rio Grande do Sul visando aperfeiçoar a capacidade 

de formulação, gestão e avaliação de políticas e ações públicas pertinentes. Produto 8: Documento 

contendo análise epidemiológica da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida no Brasil, visando 

aperfeiçoar a capacidade de formulação, gestão e avaliação de políticas e ações públicas 

pertinentes. 
7. Local de Trabalho: Brasília/DF 

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

1. Perfil: Código 25/2015 – Consultor em saúde pública 

2. Nª de vagas:01 

3. Qualificação educacional: Nível superior completo na área da saúde, ciências humanas ou sociais. 

4. Experiência profissional: Experiência mínima de 4 (quatro) anos em saúde pública e 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 no desenvolvimento 

de ações de educação em HIV/AIDS. Experiência no desenvolvimento de conteúdos técnicos 

voltados para o tratamento e melhoria da qualidade de vida das pessoas que vivem com HIV/AIDS. 

Experiência no desenvolvimento de ações voltadas para garantir e aumentar à adesão do paciente a 

terapia antirretroviral. 
5. Atividades: Revisar literatura para elaboração de documentos. Participar de reuniões com grupos 

de trabalho do Ministério da Saúde, para elaboração de documentos técnicos. Analisar o curso de 

adesão para profissionais de saúde. Participar de reuniões com grupos de sociedade civil e 

especialistas, para elaboração de documentos técnicos. 
6. Produtos/Resultados esperados: Produto 1:Documento contendo roteiro metodológico e conteúdo 

para o curso de adesão ao tratamento antirretroviral, voltado aos profissionais de saúde. Produto 2: 

Documento contendo elaboração de conteúdos técnicos relacionados à assistência ao tratamento 

para construção de álbum seriado voltado à abordagem integral do paciente coinfectado 

Tuberculose-HIV, visando sensibilizaras Pessoas que Vivem com HIV/Aids. Produto 3: Documento 

contendo propostas de estratégias para melhoria da Adesão ao tratamento antirretroviral, com 

vista a identificar potenciais estratégias a serem implementadas. Produto 4: Documento contendo 

avaliação dos resultados dos relatórios de má adesão e abandono registrados no Sistema de 

Informação e Controle Logístico de Medicamentos, com proposta de ações para melhoria da 

retenção de pacientes de HIV/aids ao serviço, com vistas a melhoria da retenção de pacientes 

HIV/AIDS em serviço. Produto 5: Documento contendo avaliação da introdução de informação 

sobre Carga Viral no Sistema de Monitoramento Clínico - SIMC, com vistas a identificar a 

efetividade da ferramenta. Produto 6: Documento contendo avaliação da metodologia e conteúdos 

aplicados no Curso de Adesão ao tratamento antirretroviral, voltada para profissionais de saúde, 

com objetivo de verificar a adequação para ampliar a oferta do curso para profissionais de saúde.  
7. Local de Trabalho: Brasília/DF 

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

 

Os interessados deverão o CV do dia 10/04/2015 até o dia 14/04/2015 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. 

 

 


