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modalidade

PROJETO 14/BRZ/1138 EDITAL Nº 16/2015
1. Perfil: Código 37/2015 – Médico
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 5 (cinco) anos 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: Analisar o documento Consolidated guidelines on HIV prevention, diagnosis,
treatment and care for key populations. Analisar as normas brasileiras acerca do tratamento e
prevenção do HIV e IST nas populações chave. Apresentar documento preliminar sobre o Manejo
do HIV e IST nas populações chave. Analisar recomendações advindas de consulta pública e grupo
de trabalho sobre o Manejo do HIV e IST nas populações chave. Visitas técnicas aos estados que
possuem Centro Sentinela para as IST.
6. Produtos/Resultados esperados: Produto 1: Documento contendo adaptação preliminar, para as
normas brasileiras, do documento da OMS, Genebra: Consolidated guidelines on HIV prevention,
diagnosis, treatment and care for key populations. O documento adaptado será denominado de
“Manejo do HIV e IST para as populações chave” e deverá conter as principais recomendações e
suas implicações para o contexto brasileiro sobre o manejo do HIV e IST. Produto 2: Documento
contendo plano de implementação de novas diretrizes para as Infecções Sexualmente
Transmissíveis, com base no novo PCDT, com a descrição das ações necessárias para a
implementação em cada esfera de governo (federal, estadual e municipal), com ênfase na promoção
das novas guias a nível regional. Produto 3: Documento contendo elaboração de conteúdo didático
para compor curso a distância voltado para aperfeiçoamento de profissionais de saúde, com base
no PCDT das Infecções Sexualmente Transmissíveis. Produto 4: Documento contendo a versão
final do documento “Manejo do HIV e IST para as populações chave” com base no Produto 1, após
consulta pública e recomendações do grupo de trabalho do DDAHV sobre a temática.
7. Local de Trabalho: Brasília/DF
8. Duração do contrato: Até 7 (sete) meses
1. Perfil: Código 39/2015 – Consultor em participação comunitária e controle social.
2. Nª de vagas:01
3. Qualificação educacional: Nível superior completo em qualquer área de conhecimento. Pósgraduação em ciências sociais
4. Experiência profissional: Experiência mínima de 6 (seis) anos em projetos de ativismo e
fortalecimento de redes da sociedade civil. Experiência em controle social com ações voltadas às
relações de gênero e sexualidade. Conhecimento de política de prevenção às IST/HIV/aids.
5. Atividades: Consultar e analisar documentos referenciais sobre o preservativo feminino. Realizar
análise de pesquisas e dados epidemiológicos. Organizar instrumentos de coleta de dados sobre
testagem. Consultar e analisar documentos referenciais sobre a PEP. Participar de reuniões com
profissionais do sexo, representantes do país. Participar de reuniões com equipe do Departamento
de Vigilância, Prevenção e Controle das IST, Aids e Hepatites Virais, área Técnica de Saúde da
Mulher, SPM, DAGEP, Programa Nacional de Controle da Tuberculose e outros órgãos
governamentais e não governamentais. Analisar pareceres técnicos sobre projetos de prevenção as
IST/Aids da sociedade civil e instituições públicas. Estabelecer mecanismos de acompanhamento e
avaliação. Analisar os processos e articulação intersetorial das políticas públicas relacionadas com
o setor saúde e estabelecer mecanismos de acompanhamento e avaliação.
6. Produtos/Resultados esperados: Produto 1: Documento contendo revisão das principais referências
bibliográficas brasileiras, dos últimos cinco anos, sobre a aceitabilidade do preservativo feminino
como insumo de prevenção. Produto 2: Documento contendo plano de ações estratégicas para
ampliação do uso de Preservativos Femininos pelas profissionais do sexo. Produto 3: Documento
contendo estudo sobre o conhecimento e o acesso a Profilaxia Pós-exposição Sexual (PEP) junto às
profissionais do sexo, em São Luís, Maranhão. Produto 4: Documento contendo estudo sobre o
conhecimento e o acesso a Profilaxia Pós-exposição Sexual (PEP) junto às mulheres, travestis,
transexuais, que realizam prostituição, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Produto 5: Documento

contendo análise das estratégias de testagem rápida para o HIV dirigida às travestis e transexuais,
realizadas na cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, bem como proposta de recomendações
para o aprimoramento dos processos. Produto 6: Documento contendo estratégias para ampliar a
testagem, junto às pessoas profissionais do sexo (mulheres, travestis, transexuais e homens), a
partir dos dados do Projeto “Viva Melhor Sabendo”.
7. Local de Trabalho: Brasília/DF
8. Duração do contrato: Até 12 (doze) meses
Os interessados deverão o CV do dia 18/05/2015 até o dia 22/05/2015 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.

