
TERMO DE REFERÊNCIA  

CONTRATO POR SERVIÇOS – CNT/OPAS 

 

1. ANTECEDENTES / JUSTIFICATIVA:  

Apesar de possuir um tratamento eficaz, amplamente disponível e de baixo custo, a sífilis é 
uma condição de saúde que desafia a saúde pública, com registro recente de aumento do 
número de casos em nosso meio. Por possuir um papel facilitador na transmissão do vírus HIV, 
além de acarretar de forma independente morbidade importante em especial na população 
materno-infantil, as estratégias para seu controle e transmissão se tornam necessárias e 
atuais. A eliminação da sífilis congênita é uma das metas da Organização Mundial da Saúde 
(OMS) dentro dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM). Dessa forma, é primordial 
que a equipe de saúde invista em educação continuada para capacitação e atualização sobre o 
tema. 

Dentro desse contexto, a capacitação profissional através de estratégias virtuais pode 
minimizar as desigualdades regionais, uma vez que possibilita o acesso a informação e 
conteúdo de qualidade a um maior número de pessoas, alcançando inclusive regiões mais 
remotas. 

Nessa perspectiva, faz-se necessário a contratação de profissional para coordenação técnica 
do curso de capacitação em sífilis, previsto como objeto final na Carta Acordo SCON2021-
00058. 

 

2. OBJETO DO PROJETO 
  

O objeto do projeto é o desenvolvimento de curso de capacitação em sífilis, previsto na Carta 

Acordo SCON2021-00058. 

 

3. OBJETO DO TERMO DE REFERÊNCIA 

 
 O objeto deste termo de referência é a contratação de dois (2) técnicos de produção para 

auxiliar na elaboração de curso de capacitação em sífilis, previsto em Carta Acordo SCON2021-

00058. 

 

4.REQUISITOS 

 
Profissional com experiência na elaboração de objetos de aprendizagem. Atividades 

comprovadas na área da telessaúde e fotografia, gravação e edição de vídeos educativos. 

 

 

 



5. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

1. Elaborar objetos de aprendizagem a ser utilizado em curso de sífilis previsto em Carta 

Acordo SCON2021-00058; 

2. Realizar edição gráfica e de imagem, necessárias na elaboração do curso. 

 

6. METODOLOGIA 

- Trabalhar no desenvolvimento de desenhos, criação de identidade visual, edição de vídeos e 

material gráfico a serem utilizados em curso previsto em Carta Acordo SCON2021-00058. 

 

7. TEMPO DE EXECUÇÃO ESTIMADO 

Dois (2) meses – 17/05/2021 à 17/07/2021. 

 

8. VALOR ESTIMADO 

R$ 34.800,00 (trinta e quatro mil e oitocentos reais). 

 

9. PRODUTOS 

Desenhos, vinheta, identidade visual, vídeo editado, a serem utilizados em curso previsto em 

Carta Acordo SCON2021-00058. 

 

10. FORMA DE PAGAMENTO 

Data Valor em R$ Serviços 

20/06/2021  
17.400,00 Produto 2 – Vídeos editados, material gráfico produzido. 

10/07/2021 
17.400,00 Produto 3 – Vídeos editados, material gráfico produzido. 

 


