
Contrata 
Consultor na 

modalidade Produto 
 

PROJETO BRA/K57 
Perfil: Contratação na modalidade produto de 01 (um) profissional para elaborar projeto básico 

para realização de seminários, oficinas e reuniões de capacitação, treinamento e monitoramento das 

atividades relacionadas ao Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais, de forma a contribuir 

para o alcance do resultado 1.4.1 do Projeto UNODC BRA/K57, que prevê “realizar seminários 

internacionais sobre redes regionais de pesquisa em áreas prioritárias para o aprimoramento do 

conhecimento e da resposta ao HIV/aids e outras DST”. 

1. Nº de vagas: 01  

2. Qualificação educacional: Nível superior completo em qualquer área de conhecimento.  

3. Experiência profissional: Experiência mínima de 4 (quatro) anos em planejamento, 

organização, execução de eventos. 

Conhecimento em monitoramento e avaliação de eventos técnico-científicos.  Experiência 

em planejamento de eventos voltados às DST/aids. Requerido conhecimento em inglês/ou 

espanhol. 

4. Atividades: Analisar os documentos referentes à prevenção e controle em HIV/DST e 

Aids nas regiões de fronteiras e qual metodologia será utilizada, para identificar as 

necessidades para realização do evento. 

Pesquisa e levantamento junto à área técnica sobre as necessidades para a realização dos 

seminários, oficinas e reuniões de capacitação, treinamento e monitoramento. E analisar 

documentos sobre a prevenção e assistência de HIV/Aids e DST no Mercosul. 

Pesquisar junto à área técnica quais regiões prioritárias para realização dos Seminários e 

fazer o levantamento das necessidades para a realização dos seminários, oficinas e reuniões 

de capacitação, treinamento e monitoramento.  

Identificar junto a área técnica documentos de indicadores para o monitoramento do HIV, 

Aids e DST, e definir a dinâmica do Seminário para levantar todas as necessidades. 

Verificar quais cidades das cinco regiões do país estão aptas para receber o treinamento de 

sensibilização. E fazer o levantamento das necessidades para a realização do treinamento 

em cada região. 

Analisar os documentos referentes ao plano de cooperação entre o Departamento e os 

Movimentos Sociais, para identificar a metodologia utilizada e as necessidades para a  

oficina. 

5. Produtos/Resultados esperados: Produto 1: Projeto básico para realização do 1º 

Seminário sobre prevenção e controle em HIV/DST e Aids nas regiões de fronteiras. 

Produto 2: Projeto básico para realização do Seminário sobre prevenção e assistência ao 

HIV/Aids e DST no âmbito do Mercosul. 

Produto 3: Projeto básico para realização dos Seminários Internacionais sobre redes 

regionais de pesquisa e da resposta ao HIV/Aids e outras DST.  

Produto 4: Projeto básico para realização do Seminário Internacional de Indicadores e 

Monitoramento do HIV/Aids e DST. 

Produto 5: Projeto básico para realização do Seminário de Cooperação técnica entre redes 

internacionais da sociedade civil. 

Produto 6: Projeto básico para oficina de elaboração do plano de cooperação técnica entre 

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

fóruns de ONG Aids e Movimentos Sociais.  

6. Duração do Contrato: Até 09 (nove) meses. 

Os interessados deverão cadastrar o CV do dia 20/06/2014 até o dia 24/06/2014 no seguinte 

endereço eletrônico: http://sistemas.aids.gov.br/curriculo/login.asp ou 

http://www.aids.gov.br/pagina/trabalhe-conosco.  

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 

http://www.aids.gov.br/pagina/trabalhe-conosco


Municipal, direta ou indireta, bem como empregados de suas subsidiárias ou controladas, no 

âmbito dos projetos de cooperação técnica internacional. 

 

 

 

 
Contrata 

Consultor na 
modalidade Produto 

 
PROJETO BRA/K57 

Perfil: Contratação na modalidade produto de 01 (um) profissional para elaborar propostas 

educativas para a qualificação do corpo técnico do DDAHV em DST/Aids e Hepatites Virais para 

estratégias de intervenção no âmbito da prevenção, assistência e tratamento, de forma a contribuir 

para o alcance do resultado 1.3.6 do Projeto UNODC, BRA/K57, que prevê “Realizar capacitações 

para utilização das evidências resultantes dos estudos e pesquisas para o fortalecimento da tomada 

de decisões pelos gestores ”. 

1. Nº de vagas: 01  

2. Qualificação educacional: Nível superior completo em ciências humanas, sociais ou da 

saúde e Pós-graduação na área de educação. 

3. 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. 

4. Atividades: Levantamento dos temas de capacitação propostos a partir de pesquisas no 

Departamento. Análise pedagógica dos materiais relacionados ao Curso Básico de 

Vigilância Epidemiológica em HIV e Aids.  Análise pedagógica dos materiais relacionados 

às plataformas de Ensino a Distância (EAD). Levantamento e análise das recomendações 

dos Fóruns de Consulta Pública Regionais em HIV/Aids. 

5. Produtos/Resultados esperados: Produto 1: Proposta pedagógica para capacitação em 

HIV/Aids do corpo técnico do Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle de DST, 

Aids e Hepatites Virais. 

Produto 2: Proposta metodológica para revisão do curso básico de Vigilância 

Epidemiológica em HIV e Aids. 

Produto 3: Proposta metodológica para o desenvolvimento de plataforma de Ensino à 

Distância  (EAD) para o Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das  DST, 

Aids e Hepatites Virais. 

Produto 4: Avaliação da proposta metodológica utilizada no Fórum de Consulta Regional 

ocorrido na Região Sul em abril de 2014, visando o aprimoramento da metodologia 

utilizada dada a especifidade de cada Estado. 

Produto 5: Estudo de viabilidade de implantação das recomendações sugeridas pelos 

Estados Brasileiros a partir da realização dos Fóruns de Consulta Pública Regionais em 

HIV/Aids.Duração do Contrato: Até 09 (nove) meses. 

Os interessados deverão cadastrar o CV do dia 20/06/2014 até o dia 24/06/2014 no seguinte 

endereço eletrônico: http://sistemas.aids.gov.br/curriculo/login.asp ou 

http://www.aids.gov.br/pagina/trabalhe-conosco.  

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. 
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Contrata 
Consultor na 

modalidade Produto 
 

PROJETO BRA/K57 
Perfil: Contratação na modalidade produto de 01 (um) profissional para apresentar estudos de 

adequação e implantação de sistemas de informação financeiros e gerenciais para o Departamento 

de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais,  de forma a contribuir para o 

alcance do resultado 3.1.1 do Projeto UNODC BRA/K57, que prevê “Realizar diagnóstico 

situacional da capacidade instalada dos sistemas de informações do Departamento de DST, Aids e 

Hepatites Virais para responder aos compromissos assumidos para o Aids SUS”. 

1. Nº de vagas: 01  

2. Qualificação educacional: Nível superior completo em ciências contábeis. 

3. Experiência profissional: Experiência mínima 04 (quatro) anos em orçamento e finanças 

públicas. Experiência em acompanhamento e execução de projetos. Experiência em 

prestação de contas em acordos de cooperação internacional. Experiência em 

gerenciamento de processos de negócio. Domínio de regras do Banco Mundial e de 

organismos internacionais. Conhecimento de procedimentos técnicos adotados pelos 

organismos internacionais. 

4. Atividades: - Levantamento e análise de dados e sincronização de parâmetros de banco e 

dados do Sistema de Informações Gerenciais – SIAIDS; Análise dos compromissos e 

parâmetros estabelecidos pelo AIDS SUS; Levantamento e análise de dados do Sistema de 

Programação de Viagens; Levantamento bibliográfico; Elaboração e análise de relatórios 

gerenciais do Sistema de Informações Gerenciais SIAIDS. 

5. Produtos/Resultados esperados: Produto 1: Proposta de implementação de projeto para 

sincronização do Sistema de Programação de Viagens e o Sistema de Informações 

Gerenciais – SIAIDS, visando automação de processos e unificação de procedimentos 

financeiros. 

Produto 2: Proposta de adequação do Sistema de Informações Gerenciais – SIAIDS aos 

compromissos e parâmetros estabelecidos pelo AIDS SUS ao Departamento de Vigilância, 

Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais. 

Produto 3: Avaliação das adequações do Sistema de Informações Gerenciais (SIAIDS) aos 

compromissos e parâmetros estabelecidos pelo AIDS SUS através de Indicadores de 

Performance. 

Produto 4: Avaliação da automação de processos e unificação de procedimentos do 

Sistema de Programação de Viagens e o Sistema de Informações Gerenciais (SIAIDS) 

através de Indicadores de Performance. 

Produto 5: Proposta de monitoramento dos novos processos do Sistema de Informações 

Gerenciais – SIAIDS, conforme compromissos estabelecidos no AIDS SUS ao 

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

6. Duração do Contrato: Até 09 (nove) meses. 

Os interessados deverão cadastrar o CV do dia 20/06/2014 até o dia 24/06/2014 no seguinte 

endereço eletrônico: http://sistemas.aids.gov.br/curriculo/login.asp ou 

http://www.aids.gov.br/pagina/trabalhe-conosco.  

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. 
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Contrata 

Consultor na 
modalidade Produto 

 
PROJETO BRA/K57 

Perfil: Contratação na modalidade produto de 01 (um) profissional para apresentar estudos 

técnicos relacionados às necessidades pedagógicas do corpo técnico do Departamento de 

Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids, e Hepatites Virais, de forma a contribuir com o 

alcance do resultado 1.3.6 do Projeto BRA/K57, qual prevê: “Realizar capacitações para utilização 

das evidências resultantes dos estudos e pesquisas para o fortalecimento da tomada de decisão pelos 

gestores”. 

1. Nº de vagas: 01  

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

em educação. 

3. Experiência profissional: Experiência mínima 06 (seis) anos em educação na saúde. 

Experiência em educação na prevenção de HIV/Aids. Experiência em técnicas e recursos 

tecnológicos aplicados à saúde pública. Conhecimento de metodologias pedagógicas 

ativas. 

Experiência em ações educativas voltadas para a capacitação de pessoal.. 

4. Atividades: Levantamento da melhor metodologia  para vídeo-aulas  na abordagem 

sindrômica das DST. Analisar o projeto pedagógico do Curso de Abordagem Sindrômica 

de DST na modalidade a distância. Levantamento das recomendações educativas do 

Departamento e das apresentadas no Fórum Nacional de DST e suas recomendações. 

Levantamento das necessidades pedagógicas do corpo técnico do Departamento de 

Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais. Levantamento das 

necessidades de informação e comunicação do corpo técnico do Departamento de 

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

5. Produtos/Resultados esperados: Produto 1: Proposta metodológica para vídeos-aulas do 

Curso de Abordagem Sindrômica de DST.  

Produto 2: Avaliação do projeto pedagógico do Curso de Abordagem Sindrômica de DST 

na modalidade a distância.  

Produto 3: Estudo comparativo das recomendações de caráter educativo sugeridas no 

Fórum Nacional  de DST e o consenso indicado  pelo Departamento. 

Produto 4: Proposta pedagógica para o projeto “Conexão Virtual” visando qualificação do 

corpo técnico do Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e 

Hepatites Virais.  

Produto 5:  Proposta de utilização dos recursos audiovisuais como instrumento pedagógico 

na aprendizagem organizacional do corpo técnico do Departamento de vigilância, 

Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais. 

6. Duração do Contrato: Até 09 (nove) meses. 

Os interessados deverão cadastrar o CV do dia 20/06/2014 até o dia 24/06/2014 no seguinte 

endereço eletrônico: http://sistemas.aids.gov.br/curriculo/login.asp ou 

http://www.aids.gov.br/pagina/trabalhe-conosco.  

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. 

 

 

 

 
Contrata 

Consultor na 

http://www.aids.gov.br/pagina/trabalhe-conosco


modalidade Produto 
 

PROJETO BRA/K57 
Perfil: Contratação na modalidade produto de 01 (um) profissional para elaborar estudos técnicos 

relacionados às demandas judiciais para compra de medicamentos para tratamento do HIV/Aids, 

bem como elaboração de instrumentos de monitoramento das ações judiciais, de forma a contribuir 

para o alcance do resultado 1.5 e atividade 1.5.11, do Projeto de Cooperação UNODC BRA/K57, 

qual prevê: “Elaborar instrumentos de monitoramento para os processos judiciais relativos ao 

HIV/aids em âmbito nacional, estadual e capitais”. 

1. Nº de vagas: 01  

2. Qualificação educacional: Nível superior completo em ciências jurídicas. 

3. Experiência profissional: Experiência mínima de 6 (seis) anos em gestão de convênios e 

contratos públicos e/ou privados. Experiência em processos licitatórios.  Domínio de regras 

do Banco Mundial e de organismos internacionais. Requerido conhecimento da legislação 

ligada a contratações pelo Poder Público - Lei 8.666/93. 

4. Atividades: Pesquisa nos sistemas de informação disponíveis que contém o registro de 

identificação detalhada das ações judiciais por Estado, bem como busca das informações 

nos processos físicos disponíveis para consulta. Verificação de processos com adoção do 

procedimento de depósito judicial e identificação dos custos e entraves processuais 

ocasionados em razão dos depósitos. Avaliação da quantidade de ações judiciais propostas 

e identificação da variação ocorrida para identificação das causas do crescimento 

observado e busca da relação de medicamentos contidos nas decisões que passaram a 

integrar os Programas de Saúde. Verificação da documentação que serve de requisito para 

a formulação da requisição de compra de medicamentos por decisão judicial, com o exame 

do processo físico de compra. Verificação da conformidade dos procedimentos inseridos 

na plataforma com a legislação pertinente às compras públicas. Pesquisa e avaliação de 

valores para os novos medicamentos, Daclatasvir e Asunaprevir, que tratam Hepatite C no 

mercado farmacêutico de venda ao consumidor final e ao governo, para ponderação sobre 

os custos nas ações judiciais e verificação da possibilidade de inclusão nos Programas de 

Saúde. 

5. Produtos/Resultados esperados: Produto 1: Estudo exploratório das demandas judiciais 

para acesso a medicamentos para tratamento de HIV/Aids com indicação dos estados mais 

recorrentes no período de 2008 a 2013, com vistas a subsidiar ações de planejamento das 

políticas públicas no acesso satisfatório a esses medicamentos nas regiões de maior 

incidência de condenações. 

Produto 2: Estudo técnico dos processos para aquisição de medicamentos para tratamento 

de HIV/Aids, que culminaram em depósito judicial dada a ausência de apresentação de 

propostas pelas empresas, com verificação dos reflexos financeiros e de entraves 

processuais ocorridos em virtude da realização dos depósitos. 

Produto 3: Estudo demonstrativo do crescimento das ações judiciais para fornecimento de 

medicamentos para tratamento de Aids e Hepatites Virais em face dos Municípios, dos 

Estados, da União, com identificação dos núcleos causais para ampliação dessas 

demandas, bem como indicação de quais medicamentos passaram a integrar os Programas 

de Saúde relacionados ao Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, 

Aids e Hepatites Virais após a propositura dessas ações. 

Produto 4: Proposta de documento orientador para formulação de requisição de compras, 

objetivando maior celeridade e eficiência no atendimento às decisões judiciais para compra 

de medicamentos para tratamento de HIV/Aids, demonstrando a economia processual de 

tempo e eficiência no atendimento às ordens judiciais. 

Produto 5: Avaliação do sistema de gerenciamento das ações judiciais no âmbito da União 

para aquisição de medicamentos para tratamento de Aids e Hepatites Virais, com avaliação 

da eficiência do sistema, sugestões de melhorias e verificação da adequação às previsões 

legais para as compras públicas. 

Produto 6: Planejamento das aquisições por meio de processos licitatórios e de compra por 

determinação judicial para os novos medicamentos para tratamento da Hepatite C, 



(Daclatasvir e Asunaprevir), com foco no impacto econômico gerado por essas compras, 

visando demonstrar uma perspectiva de custos, e avaliação da possibilidade de inserção 

dos mesmos no rol de medicamentos nos Programas Nacionais de Saúde. 

6. Duração do Contrato: Até 09 (nove) meses. 

Os interessados deverão cadastrar o CV do dia 20/06/2014 até o dia 24/06/2014 no seguinte 

endereço eletrônico: http://sistemas.aids.gov.br/curriculo/login.asp ou 

http://www.aids.gov.br/pagina/trabalhe-conosco.  

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. 

 

 

 
Contrata 

Consultor na 
modalidade Produto 

 
PROJETO BRA/K57 

Perfil: Contratação na modalidade produto de 01 (um) profissional para realizar o diagnóstico 

situacional das redes laboratoriais e identificação de metodologia de pesquisa de preço dos insumos 

de prevenção e diagnóstico para usuários de drogas, população penitenciária, profissionais do sexo 

e PVHA, adquiridos pelo Ministério da Saúde, de forma a contribuir com o alcance do resultado 

elencado no item 3.2.1, do Projeto de Cooperação UNODC BRA/K57, o qual prevê: “Identificar 

mecanismos e indicadores que aprimorem as informações de necessidade de insumos de prevenção 

me diagnóstico para usuários de drogas, população penitenciária, profissionais do sexo e PVHA. 

1. Nº de vagas: 01  

2. Qualificação educacional: • Nível superior completo em qualquer área de formação. 

3. Experiência profissional: Experiência mínima de 8 (oito) anos em gestão de contratos 

públicos e/ou privados. 

Experiência em gestão de contratos para insumos estratégicos para saúde. 

Conhecimento em análise de mercado e implantação de ações de melhoria da gestão de 

contratos para insumos estratégicos para saúde.. 

4. Atividades: Levantamento de informações sobre a rede de sorologia automatizada nos 

sistemas utilizados para distribuição dos testes e demais documentações de dados 

consolidados.  

Levantamento de informações sobre a rede de sorologia semiautomatizada nos sistemas 

utilizados para distribuição dos testes e demais documentações de dados consolidados.  

Análise do sistema de pesquisas de preços de insumos de prevenção e diagnóstico 

realizadas no Departamento e por outros órgãos e análises das informações encontradas. 

Levantamento de legislações pertinentes ao tema preço para venda ao governo, 

levantamento de modelos de pesquisa de preço. 

Análise da metodologia atualmente utilizada para acompanhamento das coberturas dos 

insumos estratégicos para a saúde (prevenção e diagnóstico) e estudo de novas 

metodologias. 

Levantamento das atividades desenvolvidas por cada membro da equipe, estudo de fluxos 

existentes e sistemas utilizados para desenvolvimento de fluxo de atividades. 

5. Produtos/Resultados esperados: Produto 1: Avaliação da rede de sorologia automatizada, 

considerando a demanda por testes disponibilizados pelo Ministério da Saúde em 2013, 

para diagnosticar e identificar possíveis ações de melhoria. 

Produto 2: Avaliação da rede de sorologia semiautomatizada, considerando a demanda por 

testes disponibilizados pelo Ministério da Saúde em 2013, para diagnosticar e identificar 

possíveis ações de melhoria. 

Produto 3: Avaliar informações pertinentes à pesquisa de preço de insumos estratégicos 

para saúde, disponibilizados pelo Ministério da Saúde, para identificação de mecanismos 

http://www.aids.gov.br/pagina/trabalhe-conosco


que a tornem eficientes e subsidie decisões orçamentárias das aquisições. 

Produto 4: Proposta de modelo de nota técnica para padronização da pesquisa de preço de 

insumos estratégicos para saúde dispensados pelo Ministério da Saúde, para 

aperfeiçoamento das aquisições. 

Produto 5: proposta de modelo de mecanismo de acompanhamento de cobertura dos 

insumos estratégicos para saúde e disponibilizados pelo Ministério da Saúde para 

padronizar os critérios de verificação de dados necessários para subsidiar as aquisições. 

Produto 6: Avaliar as atividades desenvolvidas pela GLMIE/DDAHV para as aquisições e 

monitoramento dos insumos adquiridos pelo MS para testagem de DST, AIDS e HV para 

sugestão de melhorias.  

6. Duração do Contrato: Até 09 (nove) meses. 

Os interessados deverão cadastrar o CV do dia 20/06/2014 até o dia 24/06/2014 no seguinte 

endereço eletrônico: http://sistemas.aids.gov.br/curriculo/login.asp ou 

http://www.aids.gov.br/pagina/trabalhe-conosco.  

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. 

 

 

 

 

 
Contrata 

Consultor na 
modalidade Produto 

 
PROJETO BRA/K57 

Perfil: Contratação na modalidade produto de 01 (um) profissional para elaboração de 

documentos técnicos com vistas a ampliação das estratégias de prevenção, diagnóstico e pesquisa 

para a redução de risco e vulnerabilidade das DST, do HIV/aids e das Hepatites Virais em 

populações-chave, de forma a contribuir para o alcance do resultado 3.2.1 do Projeto UNODC 

BRA/K57, que prevê “Identificar mecanismos e indicadores que aprimorem as informações de 

necessidade de insumos de prevenção e diagnóstico para usurários de drogas, população 

penitenciária, profissionais do sexo e PVHA”. 

1. Nº de vagas: 01  

2. Qualificação educacional: Graduação na área da saúde. 

3. Experiência profissional: Experiência mínima de 10 (dez) anos em projetos de prevenção 

as DST, HIV/aids e Hepatites Virais. Experiência em promoção de estratégias para 

qualificação do campo da prevenção às DST/HIV/aids. Experiência em avaliação de 

insumos estratégicos de prevenção das DST/aids. Experiência em elaboração de material 

instrucional para populações-chave e população em geral. 

4. Atividades: Elaborar documentos de referência para fortalecer a rede pública para os 

insumos estratégicos de prevenção a fim de manter a qualidade técnica para a manutenção 

da conformidade dos insumos preservativos e outros, como uma barreira ao vírus da 

imunodeficiência humana (HIV), a outros agentes infecciosos responsáveis pela 

transmissão de doenças sexualmente transmissíveis (DST) e a espermatozoides; 

Fortalecer e analisar estudos e pesquisas que subsidiem a definição de prioridades na 

formulação de políticas para a redução das DST, do HIV/aids e das Hepatites Virais; 

Elaborar documentos referenciais para fortalecimento das estratégias para a redução de 

riscos e vulnerabilidade as DST, do HIV/aids e das Hepatites Virais visando a ampliação 

do acesso a insumos estratégicos de prevenção e ao diagnostico na rede de saúde; 

Elaborar documentos para fortalecer a gestão na construção e manutenção do acesso as 

tecnologias de prevenção das DST, do HIV/aids e das Hepatites Virais para populações-

chave. 

http://www.aids.gov.br/pagina/trabalhe-conosco


5. Produtos/Resultados esperados: Produto 01: Documento para dar suporte à elaboração 

de requisitos e métodos de ensaio para subsidiar a construção de norma internacional 

específica com os requisitos mínimos e os métodos de ensaio aplicáveis aos preservativos 

masculinos produzidos a partir de materiais sintéticos para atendimento aos direitos sexuais 

e reprodutivos. 

Produto 02: Documento para dar suporte à elaboração de requisitos e métodos de ensaios 

para subsidiar a construção de norma internacional específica para dispositivos 

contraceptivos intrauterinos de cobre, com corpo plástico de utilização única e 

instrumentos para sua inserção para atendimento aos direitos sexuais e reprodutivos. 

Produto 03: Desenho do estudo sobre prevalência nacional da infecção pelo papiloma vírus 

humano – HPV e seus tipos, com vistas a subsidiar a avaliação do impacto da introdução 

da vacina do HPV em 2014. 

Produto 04: Elaboração de projeto para ampliação de diagnóstico do HIV feito por 

consultórios na rua como uma intervenção diferenciada para populações de maior risco e 

vulnerabilidade em seis (06) municípios brasileiros, com base no princípio constitucional 

da equidade. 

Produto 05: Elaboração de Guia para gestor sobre a profilaxia pós-exposição (PEP) do 

HIV com o objetivo de esclarecer sobre as diferentes formas da PEP que possibilitam a 

redução pela infecção do HIV. 

Produto 06: Elaboração de Guia sobre a prevenção do HIV na Atenção Básica (AB) 

destinado a profissionais de saúde com o objetivo de contribuir no esclarecimento sobre as 

tecnologias de prevenção que possibilitam a redução pela infecção do HIV. 

1. Duração do Contrato: Até 09 (nove) meses. 

Os interessados deverão cadastrar o CV do dia 20/06/2014 até o dia 24/06/2014 no seguinte 

endereço eletrônico: http://sistemas.aids.gov.br/curriculo/login.asp ou 

http://www.aids.gov.br/pagina/trabalhe-conosco.  

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. 
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