
                                              
                                                   

 
 

Contrata 

Consultor na 

modalidade 

Contrato Individual 

PROJETO 914BRZ1054 EDITAL Nº  03/2019     

1. Perfil: 1 - Contratação de consultoria para o fortalecimento das estratégias de prevenção de HIV/Aids e 

outras IST, principalmente, entre travestis e transexuais 

2. Nª de vagas: 01 

3. Qualificação educacional: É obrigatório que possua graduação na área da saúde, ciências humanas e 

sociais, devidamente comprovado pelo MEC 

4. Experiência profissional: É exigido que o candidato tenha experiência de pelo menos 06 (seis) meses 

em projetos de prevenção que trabalhem com agentes de prevenção entre pares, principalmente com 

travestis, mulheres trans e profissionais do sexo; na promoção à saúde e prevenção de HIV/Aids e outras 

IST; redes de atenção à saúde; direitos humanos; população LGBTI+, principalmente entre travestis e 

transexuais. São recomendados conhecimentos gerais em redução de danos a álcool e outras drogas na 

perspectiva da prevenção ao HIV e outras IST. Tenha responsabilidade, organização, liderança e bom 

relacionamento interpessoal. Tenha ótima escrita e domínio na elaboração de relatórios e documentos 

técnicos em saúde. 

5. Atividades: Analisar o número de agentes do projeto ao longo do ano de 2019 e as reuniões técnicas por 

projeto. Analisar os campos mapeados e a inserção dos projetos no território. Analisar os dados da 

população trans em uso de profilaxia pré-exposição ao HIV (PrEP), com ênfase nas mulheres transexuais e 

travestis. Analisar as estratégias para ampliação do acesso das pessoas trans para o uso da profilaxia pré-

exposição ao HIV (PrEP), com ênfase nas mulheres transexuais e travestis. Analisar os dados de 

profissionais do sexo em uso de profilaxia pré-exposição ao HIV (PrEP). Analisar as estratégias para 

ampliação do acesso de profissionais do sexo ao uso da profilaxia pré-exposição ao HIV (PrEP). Descrever 

histórico do comitê consultivo de políticas de prevenção para mulheres transexuais e travestis. Avaliar os 

resultados da implementação do comitê consultivo de políticas de prevenção para mulheres transexuais e 

travestis desde sua criação. Analisar, tecnicamente, o número de agentes do projeto ao longo do ano de 

2020 e as reuniões técnicas por projeto. Analisar os campos mapeados e a inserção dos projetos no território. 

6. Produtos/Resultados esperados:  

Produto 1. Documento técnico contendo o resultado da análise das atividades do projeto de prevenção Tudo 

de Bom no ano de 2019.   
Produto 2. Documento técnico contendo o resultado da análise da profilaxia pré-exposição ao HIV (PrEP) 

na população trans, com ênfase nas mulheres transexuais e travestis.   

Produto 3. Documento técnico contendo o resultado da análise da profilaxia pré-exposição ao HIV (PrEP) 

em profissionais do sexo.   

Produto 4. Documento técnico contendo histórico e o resultado da avaliação do comitê consultivo de 

políticas de prevenção para mulheres transexuais e travestis.  

Produto 5.  Documento técnico contendo o resultado da análise das atividades do projeto de prevenção 

Tudo de Bom no ano de 2020 

7. Local de Trabalho: São Paulo 

8. Duração do contrato: 11 meses 

 

Os interessados deverão enviar o CV do dia 06/12/2019 até 12/12/2019 no e-mail 

smsdstrh@prefeitura.sp.gov.br, 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.       

 

 

 

 


