
TERMO DE REFERÊNCIA  

CONTRATO POR SERVIÇOS – CNT/OPAS 

Ofício Nº SCON2021-00191/2021 

 

1. ANTECEDENTES / JUSTIFICATIVA:  

As Doenças e Agravos Não Transmissíveis (DANT) representam a principal causa de 

morbimortalidade, além de serem responsáveis por grande parcela das mortes prematuras, 

incapacidades e baixa qualidade de vida. Nesse grupo estão compreendidas as Doenças 

Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) e as causas externas (acidentes e violências).  

 

A Vigilância em Saúde consiste no processo contínuo e sistemático de coleta, consolidação, 

análise de dados e divulgação de informações sobre eventos relacionados à saúde. As 

informações em saúde coletadas auxiliam no planejamento e na implementação de estratégias 

de saúde pública, incluindo a regulação, intervenção e atuação em condicionantes e 

determinantes da saúde, sendo seu principal objetivo proteger e promover a saúde da 

população, prevenir e controlar os riscos, doenças e agravos. Portanto, torna-se importante 

fortalecer a Vigilância de DANT no âmbito local e suas ações de monitoramento por meio da 

coleta, análise, interpretação e aplicação dos dados, sendo que sua principal estratégia é a 

abordagem integrada dos fatores de risco e de proteção. 

 

Nessa perspectiva, faz-se necessário a contratação de um profissional conteudista para 

elaboração da obra técnica para a série de publicações/cadernos alusiva aos 15 anos da 

Política Nacional de Promoção da Saúde, referente ao tema “Promoção da Saúde na 

Vigilância em Saúde de Doenças e Agravos Não Transmissíveis Integrada”, previsto como 

objeto da Carta Acordo SCON2021-00191.  

 

2. OBJETO DO PROJETO 

O objeto consiste no desenvolvimento obra técnica para a série de publicações/cadernos 

alusiva aos 15 anos da Política Nacional de Promoção da Saúde, referente ao tema “Promoção 

da Saúde na Vigilância em Saúde de Doenças e Agravos Não Transmissíveis Integrada”, 

previsto na Carta Acordo SCON2021-00191. 

 

 

 



3. OBJETO DO TERMO DE REFERÊNCIA 

 O objeto deste Termo de Referência é a contratação de um bolsista para compor a equipe de 

conteudista, visando a elaboração da obra técnica supracitada. 

 

4.REQUISITOS 

- Graduação na área da saúde 

- Mestrado e doutorado concluídos, com ênfase em saúde pública  

- Experiência comprovada nos seguintes temas: 

- Epidemiologia  

- Promoção da saúde 

- Vigilância de doenças e agravos não transmissíveis 

- Inquéritos em saúde 

- Sistemas de informação em saúde 

- Covid 19 e doenças crônicas não transmissíveis 

- Expertise para análise de dados com amostragem complexa 

- O profissional deverá estar disponível e contar com estrutura para realizar suas atividades de 

forma remota. 

 

5. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

Elaborar capítulos que irão compor a obra técnica sobre a Promoção da Saúde na Vigilância 

em Saúde de Doenças e Agravos Não Transmissíveis Integrada e auxiliar a equipe na 

elaboração da obra. 

 

6. METODOLOGIA 

 Realizar levantamentos, estudos e elaboração de conteúdo necessários à construção da 

obra técnica prevista no escopo da Carta Acordo SCON2021-00191. 

 Participar de reuniões, grupos de estudo, construção dialogada e atividades similares, 

bem como da preparação, organização e realização da Oficina de elaboração do 

Capítulo 9 “Experiências na implementação de Políticas Públicas de Promoção da 

Saúde na Vigilância de Doenças e Agravos Não Transmissíveis (DANT): fortalezas e 

debilidades, e desafios no período pós-pandemia de COVID-19”. 

 Possuir base de trabalho dotada de condições para realizar as atividades de forma 

remota.  

 



7. TEMPO DE EXECUÇÃO ESTIMADO 

20h/semanais – atividade remota 

Três (3) meses  

 

8. VALOR MENSAL ESTIMADO 

R$ 4.000,00 (quatro mil reais) 

 

9. PRODUTOS 

Capítulos que irão compor a obra técnica sobre a Promoção da Saúde na Vigilância em Saúde 

de Doenças e Agravos Não Transmissíveis Integrada. 

 

10. SELEÇÃO 

Será realizada atraves de análise curricular.  

Enviar currículo lattes até o dia 21/07/2021 no seguinte e-mail: 

vigilanciadedantufmg@gmail.com 

No título, informar nome e vaga do projeto. 

 

 

mailto:vigilanciadedantufmg@gmail.com

