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1. Perfil: Código 07/2018 - Consultor em implementação de políticas e programas de saúde.
2. Nª de vagas: 1
3. Qualificação educacional: Graduação na área da Saúde. Pós-graduação na área da saúde.
4. Experiência profissional: Experiência mínima de 5 (cinco) anos na implementação de políticas e
programas de saúde.
Experiência em análise sistemática de dados e educação. Conhecimentos em planejamento de políticas
públicas de saúde e legislação do Sistema Único de Saúde relacionadas ao enfrentamento da epidemia
de hepatites virais.
5. Atividades: Mapear a oferta de serviços de saúde para prevenção, diagnóstico e tratamento das
hepatites virais;
Avaliar as ações dos serviços de saúde para as ações de prevenção, diagnóstico e tratamento das
hepatites virais, na perspectiva dos profissionais que desempenham a função de coordenadores na
Coordenação Estadual de DST/AIDS e Hepatites;
Identificar barreiras e potencialidades de acesso ao cuidado integral para enfrentamento das hepatites
virais.
6. Produtos/Resultados esperados:
Produto 1: Documento contendo distribuição espacial dos serviços de saúde, dos estados da região Norte
do Brasil, que realizam diagnósticos e/ou tratamento para hepatites virais, visando analisar a organização
dos serviços de atenção às hepatites virais, na perspectiva da ampliação do acesso e da integralidade da
atenção a estes agravos.
Objetivo/aplicabilidade do produto 1: O produto tem como objetivo auxiliar na elaboração de estratégias
de prevenção, diagnóstico e tratamento das hepatites região norte do Brasil, por meio da elaboração de
georreferenciamento contendo distribuição espacial das unidades básicas, hospitais, Centros de
Testagem e Acolhimento (CTA) e Serviços de Assistência Especializada (SAE), dos estados da região
Norte do Brasil, que constam no Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde (CNES) que realizam
diagnósticos e/ou tratamento para hepatites virais.
Produto 2: Documento contendo Plano de Ação com base na distribuição espacial dos serviços de
atenção às hepatites virais saúde, dos estados da região Norte do Brasil, visando elaboração de estratégia
que subsidiarão a atenção às hepatites virais em população de difícil acesso.
Objetivo/aplicabilidade do produto 2: O produto tem como objetivo possibilitar a execução de ações
voltadas à prevenção, ao diagnóstico e ao tratamento das pessoas infectadas por este agravo, por meio
do plano de ação para auxiliar os gestores e profissionais de saúde da região norte do Brasil na
elaboração de estratégia que possam subsidiar a atenção às hepatites virais em população de difícil
acesso.
7. Local de Trabalho: Brasília/DF
8. Duração do contrato: Até 4 meses

