Contrata
Consultor na
modalidade

PROJETO 914/BRZ/1138 EDITAL Nº 08/2015
1. Perfil: Código 10/2015 - Consultor em educação a distância
2. Nª de vagas:01
3. Qualificação educacional: Nível superior completo na área de educação. Pós-graduação em
educação a distância.
4. Experiência profissional: Experiência mínima de 8 (oito) anos em educação a distância.
Conhecimento em elaboração, execução e acompanhamento de projetos de educação a distância.
Conhecimento de tecnologias da informação e comunicação para atividades educativas mediadas
por tecnologia. Noções de transposição de conteúdos de cursos presenciais para cursos a distância.
Experiência em DST/HIV/aids e/ou Hepatites Virais.
5. Atividades: Analisar o Curso de Vigilância Epidemiológica desenvolvido na modalidade
presencial;Estudar as metodologias pedagógicas, especialmente metodologias ativas; Analisar
materiais produzidos sobre o Manejo do HIV para profissionais de saúde; Mapear documentos e
políticas publicadas pelo Ministério da Saúde sobre Educação Popular em Saúde, Educação
permanente em Saúde e Humanização; Analisar as ferramentas ou recursos tecnológicos que
poderão contribuir para os processos educativos em DST, Aids e hepatites Virais; Pesquisar na
internet propostas e ofertas de cursos a distancia sobre DST e aids.
6. Produtos/Resultados esperados: Produto 1: Documento contendo proposta metodológica para o
encontro intersetorial com vistas a atualização das informações sobre DST, Aids e Hepatites Virais
presentes no Caderno de Orientações sobre os Principais Agravos que Acometem a População
Quilombola. Produto 2: Documento técnico contendo análise do curso de Vigilância Epidemiológica
das DST de notificação compulsória para sua adequação e transposição à modalidade a distância.
Produto 3: Documento contendo proposta metodológica para concepção e desenvolvimento de
Rodas de Conversa Temáticas para profissionais de saúde que atuam na área de DST, Aids e
Hepatites Virais. Produto 4: Documento contendo avaliação da metodologia para o aprimoramento
da estratégia de rodas de conversa como uma ação de educação permanente voltada aos
trabalhadores que atuam na área de DST, Aids e Hepatites Virais. Produto 5: Documento contendo
proposta pedagógica para o curso de Manejo do HIV na Atenção Básica na modalidade a distância,
voltado para profissionais de saúde. Produto 6: Documento contendo revisão sistemática de
documentos elaborados e publicados pelo Ministério da Saúde sobre Educação Popular em Saúde,
objetivando a análise das práticas realizadas no âmbito das DST/aids e Hepatites Virais. Produto 7:
Documento contendo proposta metodológica de ação para harmonização de conceitos e políticas de
educação em saúde, voltada a profissionais que atuam na área de DST, Aids e Hepatites Virais.
7. Local de Trabalho: Brasília/DF
8. Duração do contrato: Até 12 (doze) meses
1. Perfil: Código 11/2015 - Consultor em educação na saúde
2. Nª de vagas:01
3. Qualificação educacional: Nível superior completo em ciências humanas, sociais ou da saúde. Pósgraduação na área de educação
4. Experiência profissional: Experiência mínima de 5 (cinco) anos em programas de prevenção às
DST/Aids. Experiência em ações educativas voltadas para DST/Aids. Experiência em técnicas e
recursos tecnológicos aplicados à saúde pública. Experiência em elaboração, execução e
acompanhamento de projetos de educação a distância. Experiência em ações educativas voltadas
para a capacitação de pessoal.
5. Atividades: Realizar pesquisa bibliográfica, revisar literatura sobre as DST, Aids e Hepatites
Virais. Desenvolver tecnologias educacionais aplicadas à saúde, voltadas para as DST, Aids e
Hepatites Virais. Participar de reuniões de GT (Grupos de Trabalho) de populações chave, para a
construção de metodologias pedagógicas. Analisar o plano pedagógico do curso SICONV ofertado
para as Organizações Não Governamentais do Estado de São Paulo. Analisar temas sobre
estratégia de intervenções educativas para capacitação proposta para educadores e multiplicadores.
Realizar mapeamento e análise dos projetos de educação desenvolvidos por instituições acadêmicos
fomentados pela Secretaria de Vigilância em Saúde. Mapear as instituições públicas de saúde,

serviços de saúde com ações voltadas para as DST, Aids e Hepatites Virais.
6. Produtos/Resultados esperados: Produto 1: Documento contendo proposta metodológica para
capacitação de educadores e multiplicadores em saúde no âmbito de estratégias de intervenção
educativa para prevenção às DST/Aids/Hepatites Virais. Produto 2: Documento contendo proposta
de plano para monitoramento dos projetos de educação desenvolvidos por instituições acadêmicas
fomentados pela Secretaria de Vigilância em Saúde, voltados para as DST, Aids e Hepatites Virais.
Produto 3: Documento contendo avaliação da oferta piloto do curso para utilização do SICONV,
ofertado para as Organizações Não Governamentais que atuam no campo das DST/AIDS e
Hepatites Virais no Estado de São Paulo. Produto 4: Documento contendo avaliação da
metodologia utilizada no seminário quilombolas da região nordeste, com vistas ao aprimoramento
das ações de educação voltadas para esta população. Produto 5: Documento contendo proposta
metodológica para o seminário quilombolas da região sudeste, com base na avaliação realizada no
produto 4. Produto 6: Documento contendo proposta de projeto para a realização de intercâmbios
nacionais no âmbito da prevenção às DST/HIV/Aids e Hepatites Virais voltados para profissionais
de saúde que atuam na área de DST/AIDS e Hepatites Virais. Produto 7: Documento contendo
avaliação da metodologia pedagógica utilizada em Conferência via WEB acerca da Salvaguarda
Indígena com profissionais de saúde dos Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEI) presentes
em todo Brasil.
7. Local de Trabalho: Brasília/DF
8. Duração do contrato: Até 12 (doze) meses
1. Perfil: Código 12/2015 - Consultor em ações de prevenção
2. Nª de vagas:01
3. Qualificação educacional: Nível superior completo nas áreas de ciências humanas, sociais ou da
saúde
4. Experiência profissional: Experiência mínima de 4 (quatro) anos em ações de promoção da
prevenção das hepatites virais. Experiência em planejamento e avaliação de políticas de prevenção.
Experiência em análise e acompanhamento de ações de prevenção voltados às DST/HIV/aids e/ou
Hepatites Virais.
5. Atividades: Participar de reuniões com a Coordenação de Hepatites Virais do Departamento de
Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais do Ministério da Saúde; Análise
das ações de mobilização para prevenção das Hepatites Virais B e C; Levantamento de dados
quantitativos e qualitativos acerca das ações de prevenção; Levantamento e análise dos bancos de
dados dos sistemas de informação do Departamento de Vigilância Prevenção e Controle das DST,
AIDS e Hepatites Virais; Levantamento de dados quantitativos e qualitativos das informações
sobre o tema hepatites virais, por meio de sistemas e arquivos do Departamento de Vigilância,
Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais.
6. Produtos/Resultados esperados: Produto 1: Documento contendo proposta de ação de intervenção
com a realização de seminário específico de promoção da saúde, prevenção, integralidade e práticas
de cuidado para as comunidades remanescentes de quilombo da região sudeste, no primeiro
semestre de 2015, com ênfase nas DST, Aids e Hepatites Virais, com intuito de promover acesso e
mecanismos de prevenção dos agravos contribuindo com o projeto 914BRZ1138 no
desenvolvimento de estratégias de prevenção e fortalecimento da rede SUS. Produto 2: Documento
contendo diagnóstico situacional com dados quantitativos e qualitativos da rede de atenção as
hepatites virais na rede do Sistema Único de Saúde (SUS) nas regiões Sul e Sudeste do país, com
levantamento dos locais da rede SUS que atendem os portadores de hepatites virais, seus
profissionais, para subsidiar a implementação de novas diretrizes de manejo que e a incorporação
de novas medicações e tecnologias do cuidado nas referidas regiões. Produto 3: Documento
contendo proposta de ações de prevenção das Hepatites Virais voltadas para a Olimpíada - Rio
2016, considerando as recomendações do programa Saúde do Viajante do Ministério da Saúde, com
o objetivo de fornecer subsídios para a prevenção do agravo. Produto 4: Documento contendo
diagnóstico situacional com dados quantitativos e qualitativos da rede de atenção as hepatites virais
na rede do Sistema Único de Saúde (SUS) nas regiões Centro Oeste, Norte e Nordeste do país com
levantamento dos locais da rede SUS que atendem os portadores de hepatites virais, seus
profissionais, para subsidiar a implementação de novas diretrizes de manejo e a incorporação de
novas medicações e tecnologias do cuidado nas referidas regiões. Produto 5: Documento contendo
proposta de ações de prevenção das Hepatites Virais junto aos portos de transporte marítimos em
todo território nacional, especialmente, com ativação em navios de cruzeiros, considerando as
recomendações do programa Saúde do Viajante do Ministério da Saúde. Produto 6: Documento
contendo proposta de ação de intervenção com a realização de seminário específico de promoção da
saúde, prevenção, integralidade e práticas de cuidado para as comunidades remanescentes de

quilombo da região norte, com ênfase nas DST, Aids e Hepatites Virais, com intuito de promover
acesso e mecanismos de prevenção dos agravos contribuindo com o projeto 914BRZ1138 no
desenvolvimento de estratégias de prevenção e fortalecimento da rede SUS.
7. Local de Trabalho: Brasília/DF
8. Duração do contrato: Até 12 (doze) meses

1. Perfil: Código 13/2015 - Consultor em Projetos
2. Nª de vagas:01
3. Qualificação educacional: Nível superior completo em ciências humanas, sociais ou da saúde
4. Experiência profissional: Experiência mínima de 3 (três) anos em análise, acompanhamento ou
avaliação de projetos. Experiência em programas e/ou projetos sociais voltados às saúde pública
e/ou às DST/HIV/aids e/ou Hepatites Virais. Experiência em análise técnica de projetos, bem como
de monitoramento in loco de projetos de execução para implementação e ações de promoção e
prevenção das DST/HIV/Aids e Hepatites Virais. Experiência em educação na saúde e
desenvolvimento de tecnologias educacionais aplicadas à saúde pública.
5. Atividades: Realizar pesquisa documental, identificar e analisar ações de prevenção às DST/Aids
e HV desenvolvidas nos estados e municípios voltadas para populações em situação de maior
vulnerabilidade; Realizar pesquisa documental, identificar e analisar estratégias específicas para
gays e HSH; Realizar pesquisa documental, identificar e analisar ações e informações desenvolvidas
e dirigidas às PVHA referente aos direitos humanos; Realizar pesquisa documental, identificar e
analisar diferentes ações de prevenção e formas de sensibilização que estimulem ao teste e
diagnóstico precoce para o HIV, Sífilis e Hepatites voltadas para população-chave. Realizar
pesquisa documental, identificar e analisar ações de prevenção às DST/Aids e Hepatites Virais
voltadas para profissionais do sexo.
6. Produtos/Resultados esperados: Produto 1: Documento contendo análise das ações de prevenção
das DST/HIV/AIDS, desenvolvidas por meio de projetos financiados, para subsidiar o
direcionamento de editais para o ano de 2015. Produto 2: Documento contendo análise das ações de
prevenção às DST/AIDS e Hepatites Virais para Populações chave (gays e HSH), executadas no
âmbito dos estados e municípios da região nordeste, com vistas a subsidiar o fortalecimento das
estratégias de prevenção para essas populações. Produto 3: Documento contendo análise das ações
apoiadas e voltadas para ao fortalecimento das ações de promoção e defesa dos direitos humanos,
para subsidiar o direcionamento de novas ações. Produto 4: Documento contendo análise das ações
de prevenção às DST/AIDS e Hepatites Virais para travestis, executadas no âmbito dos estados e
municípios da região sul, com vistas a subsidiar o fortalecimento das estratégias de prevenção para
essa população. Produto 5: Documento contendo análise das ações de prevenção propostas no
âmbito dos editais de eventos na região norte e nordeste, para subsidiar a elaboração de novas
estratégias voltadas para a população chave. Produto 6: Documento contendo análise das ações de
prevenção às DST/AIDS e Hepatites Virais para profissionais do sexo e pessoas vivendo com
HIV/Aids, executadas no âmbito dos estados e municípios, com vistas a subsidiar o fortalecimento
das estratégias de prevenção para essa população.
7. Local de Trabalho: Brasília/DF
8. Duração do contrato: Até 12 (doze) meses
1. Perfil: Código 14/2015 - Consultor em comunicação social
2. Nª de vagas:01
3. Qualificação educacional: Nível superior completo em comunicação social. Pós-graduação em
comunicação social.
4. Experiência profissional: Experiência mínima de 6 (sies) anos em comunicação social; Experiência
em análise e pesquisa qualitativa de materiais de informação, comunicação, educação e saúde para
sociedade civil internacional; Experiência em projetos de caráter internacional voltados aos temas
DST/HIV/aids e/ou Hepatites Virais e/ou afins; Experiência em cooperação internacional.
Experiência em comunicação em saúde.
5. Atividades: Levantamento de informações nos sites e redes sociais institucionais do Ministério da
Saúde e do Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais sobre a política nacional de HIV e aids;
Consulta dos documentos técnicos (concept notes) da Organização Mundial de Saúde nos temas
relacionados a HIV e aids para sistematização; Análise de publicações artigos, reportagens em
inglês e/ou português sobre HIV e aids divulgadas por organismos e agências internacionais;
Análise de publicações sobre os temas tratamento como prevenção (treatment as prevention –
TasP) e prevenção combinada (combination prevention); Levantamento de materiais de campanha
(peças, releases para imprensa, vídeos) produzidos pelo Unaids para análise qualitativa de

conteúdo; Análise de publicações relacionadas aos relatórios globais GARPR (global report) do
Unaids
6. Produtos/Resultados esperados: Produto 1: Documento contendo lições aprendidas da campanha
internacional de mobilização “Zero Discriminação”, com o intuito de divulgar na sociedade civil as
ações em direitos humanos e saúde. Produto 2: Documento contendo elaboração de material
informativo para a realização de consulta global em DST, aids e hepatites virais, com o intuito de
posicionar a atuação das organizações da sociedade civil internacional na consulta. Produto 3:
Documento contendo elaboração de material sobre ações de comunicação e prevenção combinada
(combination prevention) no Brasil, com o intuito de subsidiar a elaboração de relatórios
internacionais sobre HIV e aids. Produto 4: Documento contendo plano de comunicação
internacional para divulgação das informações do Relatório Narrativo elaborado para o Global
Aids Response Report 2015 – GARPR do Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/AIDS
(UNAIDS). Produto 5: Produção de um artigo informativo em inglês sobre a campanha publicitária
“Partiu teste”, com o objetivo de sistematizar resultados qualitativos a partir da observação da
repercussão da campanha nas redes sociais. Produto 6: Produção de um artigo informativo em
inglês sobre política de prevenção à aids no Brasil, com o objetivo de situar conquistas e desafios da
ampliação do acesso à testagem.
7. Local de Trabalho: Brasília/DF
8. Duração do contrato: Até 12 (doze) meses
1. Perfil: Código 15/2015 - Consultor em saúde pública
2. Nª de vagas:01
3. Qualificação educacional: Nível superior completo na área de saúde. Pós-graduação na área da
saúde
4. Experiência profissional: Experiência mínima de 8 (oito) anos em saúde pública ou 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 em ações de
prevenção de DST/HIV/Aids e/ou Hepatites Virais destinadas às populações-chave. Experiência em
elaboração ou revisão de documentos referenciais voltados às DST/HIV/aids e/ou Hepatites Virais.
5. Atividades: Leitura e análise de conteúdo sobre a etiologia das úlceras genitais a partir de artigos
nacionais e internacionais selecionados sobre o tema nas seguintes fontes: Scielo, Lilacs, PubMeD,
dentre outros, caso haja necessidade de ampliação das busca. Período: 2005 a 2015. Leitura e
análise de conteúdo sobre a etiologia do corrimento vaginal a partir de artigos nacionais e
internacionais selecionados sobre o tema nas seguintes fontes: Scielo, Lilacs, PubMeD, dentre
outros, caso haja necessidade de ampliação das busca. Período: 2005 a 2015. Leitura e análise de
conteúdo sobre a etiologia do corrimento uretral a partir de artigos nacionais e internacionais
selecionados sobre o tema nas seguintes fontes: Scielo, Lilacs, PubMeD, dentre outros, caso haja
necessidade de ampliação das buscas. Período: 2005 a 2015. Leitura e análise de conteúdo sobre
prevenção combinada, a partir de artigos nacionais e internacionais selecionados sobre o tema, nas
seguintes fontes: Scielo, Lilacs, PubMeD, dentre outros, caso haja necessidade de ampliação das
buscas. Período: 2010 a 2015. Leitura e análise dos projetos e relatórios de pesquisas que estão
sendo realizadas a partir dos chamamentos para financiamento de pesquisa feitos pela Secretaria
de Vigilância em Saúde/MS, bem como dos Editais lançados pelo Departamento DST, Aids e
Hepatites Virais/SVS/MS. Leitura e análise de conteúdo sobre co-infecção HPV/HIV a partir de
artigos nacionais e internacionais selecionados sobre o tema, nas seguintes fontes de artigos
nacionais e internacionais sobre DST nas seguintes fontes: Scielo, Lilacs, PubMeD, dentre outros,
caso haja necessidade de ampliação das buscas. Período: 2005 a 2015. Leitura e análise dos projetos
e relatórios de pesquisas que estão sendo realizadas a partir dos chamamentos para financiamento
de pesquisa feitos pela Secretaria de Vigilância em Saúde/MS, bem como dos Editais lançados pelo
Departamento DST, Aids e Hepatites Virais/SVS/MS. Leitura e análise dos projetos e relatórios de
pesquisas que estão sendo realizadas a partir dos chamamentos para financiamento de pesquisa
feitos pela Secretaria de Vigilância em Saúde/MS, bem como dos Editais lançados pelo
Departamento DST, Aids e Hepatites Virais/SVS/MS.
6. Produtos/Resultados esperados: Produto 1: Documento contendo revisão de literatura sobre a
etiologia das úlceras genitais, baseada no diagnóstico e abordagem sindrômicos no SUS, no período
de 2005 a 2015, para o monitoramento da eficácia do tratamento das infecções sexualmente
transmissíveis no Brasil. Produto 2: Documento contendo revisão de literatura sobre a etiologia do
corrimento vaginal, baseado no diagnóstico e abordagem sindrômicos no SUS, no período de 2005 a
2015, para monitoramento da eficácia do tratamento das infecções sexualmente transmissíveis no
Brasil. Produto 3: Documento contendo revisão de literatura sobre a etiologia do corrimento
uretral, baseada no diagnóstico e abordagem sindrômicos no SUS, no período de 2005 a 2015, para

o monitoramento da eficácia do tratamento das infecções sexualmente transmissíveis no Brasil.
Produto 4: Documento contendo revisão de literatura sobre a utilização da estratégia de prevenção
combinada, em nível mundial, no período de 2010 a 2015, visando a implantação dessa iniciativa no
SUS, com especial atenção às populações vulneráveis. Produto 5: Documento contendo estudo sobre
as pesquisas direcionadas ao HPV apoiadas pela Secretaria de Vigilância em Saúde/MS, visando
subsidiar o Projeto UNESCO 914/BRZ/1138 na implementação do Projeto: Estudo Epidemiológico
sobre a prevalência nacional da infecção pelo HPV, em parceria com a Associação Hospitalar
Moinhos de Vento, com objetivo de prevenir os casos de câncer de colo uterino entre meninas e
mulheres brasileira. Produto 6: Documento contendo revisão de literatura sobre a coinfecção
HIV/HPV em nível regional, em parceria com o Programa Nacional de Vacinação, no período de
2005 a 2015, (PNI), visando a elaboração de um calendário de imunização do HPV para mulheres
que vivem com HIV. Produto 7: Documento contendo estudo sobre as pesquisas direcionadas a
prevenção com populações vulneráveis (chave), apoiadas pela Secretaria de Vigilância em
Saúde/MS, com vistas a elaboração de políticas de prevenção baseadas em evidências científicas.
Produto 8: Documento contendo estudo sobre as pesquisas em HIV/Aids, apoiadas pela Secretaria
de Vigilância em Saúde/MS, com especial atenção para os temas: populações vulneráveis (chave);
Profilaxia pré Exposição (PrPE); Profilaxia Pós Exposição (PeP); Sobrevida; Co-infecções; Terapia
antirretrovirais; resistência a ARV; e adesão para definição e elaboração do conteúdo a ser
publicado em um periódico ou revista internacional.
7. Local de Trabalho: Brasília/DF
8. Duração do contrato: Até 12 (doze) meses
1. Perfil: Código 16/2015 – Consultor em gerenciamento de projetos relacionados à pesquisa e ao
desenvolvimento tecnológico e científico no campo do HIV/AIDS e Hepatites Virais.
2. Nª de vagas:01
3. Qualificação educacional: Nível superior completo na área da saúde ou em ciências humanas. Pósgraduação em gestão de projetos ou empresarial.
4. Experiência profissional: Experiência mínima de 08 (oito) anos em gerenciamento de projetos de
pesquisa. Experiência em pesquisa e desenvolvimento tecnológico de DST, HIV/Aids e Hepatites
Virais. Experiência no campo de política científica e tecnológica. Experiência em análise,
acompanhamento ou avaliação de projetos de pesquisa e desenvolvimento tecnológico. Experiência
em planejamento e gestão. Experiência em acompanhamento de projetos de pesquisa e
desenvolvimento tecnológico de instituições de pesquisa, organizações governamentais (OG) e nãogovernamentais (ONG). Conhecimento de normas técnicas que regem processos licitatórios no setor
público e dos procedimentos adotados pelos organismos internacionais. Experiência nas premissas
de definição de marco-lógico.
5. Atividades: Levantar dados dentre a totalidade de subprojetos financiados pelo DDHAV aqueles
que se referem aos projetos de pesquisa sobre transmissão vertical do HIV, no período de 2004 a
2011. Levantar a literatura nacional sobre Sífilis e integrar informações sobre Sífilis. Levantar a
literatura nacional sobre co-infecção HIV e o vírus da Hepatite B e integrar informações sobre coinfecção HIV e o vírus da Hepatite B. Levantar dados dentre a totalidade de subprojetos
financiados pelo DDHAV aqueles que se referem aos projetos de pesquisa de Apoio à estruturação
de sítios para testes de insumos estratégicos, no período de 2000 a 2010. Definir as estratégias de
colaboração das partes, direitos autorais e cessão de dados que comporão a carta de intenções da
Cooperação Internacional entre o Instituto Nacional de Saúde Pública do México (INSP) e o
Projeto 914/BRZ/1138. Levantar a literatura nacional sobre a Infecção pelo Vírus T-linfotrópico
humano (HTLV) e integrar informações sobre a Infecção pelo Vírus T-linfotrópico humano
(HTLV). Levantar dados dentre a totalidade de subprojetos financiados pelo DDHAV aqueles que
se referem aos projetos de pesquisa sócio comportamentais sobre o perfil e qualidade de vida de
pessoas vivendo com o HIV/Aids, no período de 2005 a 2012. Definir as estratégias de colaboração
das partes, direitos autorais e cessão de dados que comporão a carta de intenções da cooperação
internacional entre a Cooperação internacional entre o Imperial College London e o DDHAV.
6. Produtos/Resultados esperados: Produto 1: Revisão quantitativa e qualitativa do conteúdo técnico
dos projetos de pesquisa sobre transmissão vertical do HIV, no período de 2004 a 2011, com vistas a
subsidiar o Projeto 914BRZ1138 na elaboração de linhas de pesquisa referentes a esta temática
para futuros editais. Produto 2: Revisão exploratória de literatura sobre sífilis, com vistas a assistir
ao Projeto 914BRZ1138 na utilização de informações produzidas por evidências científicas,
objetivando agregar os resultados das pesquisas à racionalidade do processo de tomada de decisão.
Produto 3: Revisão exploratória de literatura sobre co-infecção HIV e o vírus da Hepatite B, com
vistas a assistir ao Projeto 914BRZ1138 na utilização de informações produzidas por evidências
científicas, objetivando agregar os resultados das pesquisas à racionalidade do processo de tomada

de decisão. Produto 4: Revisão quantitativa e qualitativa do conteúdo técnico dos projetos de
pesquisa de Apoio à estruturação de sítios para testes de insumos estratégicos, no período de 2000 a
2010, com vistas a subsidiar o Projeto 914BRZ1138 na elaboração de linhas de pesquisa referentes
a esta temática para futuros editais. Produto 5: Documento contendo estudo da Cooperação
internacional entre o Instituto Nacional de Saúde Pública do México (INSP) e o Projeto
914BRZ1138 referente ao Projeto de pesquisa: “Avalição da Eficiência Técnica do Tratamento e
Atenção ao HIV/Aids”, considerando os aspectos referentes aos objetivos da parceria, as estratégias
de colaboração das partes, aos direitos autorais e à cessão de dados dos resultados advindos da
pesquisa, para execução do projeto de pesquisa. Produto 6: Revisão exploratória de literatura sobre
a Infecção pelo Vírus T-linfotrópico humano (HTLV), com vistas a assistir ao Projeto 914BRZ1138
na utilização de informações produzidas por evidências científicas, objetivando agregar os
resultados das pesquisas à racionalidade do processo de tomada de decisão. Produto 7: Revisão
quantitativa e qualitativa do conteúdo técnico dos projetos de pesquisa sócio comportamentais
sobre o perfil e qualidade de vida de pessoas vivendo com o HIV/Aids, no período de 2005 a 2012,
com vistas a subsidiar o Projeto 914BRZ1138 na elaboração de linhas de pesquisa referentes a esta
temática para futuros editais. Produto 8: Documento contendo estudo da Cooperação internacional
entre o Imperial College London e o DDHAV referentes ao Projeto de pesquisa: “Estudo de
Modelização do Impacto”, com vistas a estabelecer os objetivos da parceria, as estratégias de
colaboração das partes e os direitos autorais e a cessão de dados dos resultados advindos da
pesquisa.
7. Local de Trabalho: Brasília/DF
8. Duração do contrato: Até 12 (doze) meses
Os interessados deverão o CV do dia 27/03/2015 até o dia 31/03/2015 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.

