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TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 

O presente Termo de Referência relaciona-se as atividades para a posição de Vinculador do 

Projeto de Vinculação e Retenção de Pessoas Vivendo com HIV no Estado de São Paulo, 

cujo objetivo é aprimorar a qualidade dos serviços especializados em HIV/Aids no Estado 

de São Paulo, com vistas a aumentar o acesso a prevenção, diagnóstico e tratamento e 

reduzir as lacunas existentes no continuo de cuidado. O projeto tem como metas (1) 

aumentar o percentual de pessoas recém diagnosticadas com HIV vinculadas nos serviços 

em até 30 dias e (2) aumentar a retenção aos serviços de atendimento especializado e a 

adesão ao tratamento por antirretroviral das pessoas vivendo com HIV. O projeto será 

realizado por 5 anos. 

 

I - Atribuições 

 

 Facilitar o processo de vinculação da pessoa com exame reagente para o HIV aos 

Serviços de Assistência Especializada em IST/Aids – SAE - compreendendo: 

 

1. Oferecimento, à pessoa recém diagnosticada pelo HIV/Aids, a participar do 

Projeto, explicando as finalidades, leitura e assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido; 

2. Monitoramento de cadastro e agendamento para a 1ª. Consulta médica nos SAE 

em IST/Aids de referência ou preferência do usuário; 

3. Monitoramento de cadastro e agendamento de exames de Carga Viral (CV) e 

contagem de células T CD 4 nos CTA e/ou SAE IST/Aids; 

4. Monitoramento de cadastro e agendamento de retirada de Antirretroviral (ARV) 

nos SAE; 

5. Manter o referenciamento para quaisquer dúvidas ou necessidades do usuário, 

através dos meios de comunicação utilizados no processo de acompanhamento 

(WhatsApp, email, SMS, ligações telefônicas ou mesmo presencialmente). 

 

 Garantir total confidencialidade e sigilo dos usuários reagentes para HIV que 

participarem no Projeto; 

 Trabalhar em estreita parceria com as equipes de saúde, tendo reuniões periódicas 

sobre as ações do processo de vinculação; 

 Registrar em prontuário e planilha própria todos os passos da trajetória do início do 

seguimento clínico da pessoa com resultado de exame reagente para o HIV, 

compreendendo: 1ª. Consulta, exames de CV e CD 4 e retirada de ARV; 

 Registrar em prontuário e planilha própria informações específicas sobre usuários 

que se testaram HIV positivos e negativos; 

 Articular com o Assistente de qualidade de dados e coletor de dados a alimentação 

dos sistemas específicos;  

 Produzir relatórios quantitativos e qualitativos sobre o processo de vinculação, 

apontando limites e possibilidades; 
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 Manter informado os casos de usuários que não respondem aos contatos para início 

do acompanhamento; 

 Trabalhar em parceria com a equipe de coordenação do projeto e com o Assistente 

de qualidade de dados; 

 Comunicar resultado de teste anti HIV, quando necessário; 

 Acompanhar, quando necessário, o paciente até a Unidade de Saúde para o 

seguimento clínico; 

 Orientar quanto aos mecanismos de tratamentos e a importância para o cuidado da 

saúde da pessoa vivendo com HIV e Aids; 

 Orientar sobre a dinâmica dos serviços de assistência especializada em IST/Aids do 

estado de São Paulo e a capacidade de oferta de prestação de serviços para o 

cuidado da pessoa vivendo com HIV e Aids; 

 

II - Produtos Esperados 

 

 Monitoramento, sistemático, da trajetória da pessoa recém informada sobre o 

resultado reagente para o HIV, considerando consulta médica, realização de 

exames de Carga Viral e CD 4 até a retirada de antirretroviral; 

 Registro em prontuário e instrumentos de monitoramento das ações desenvolvidas 

às pessoas em atendimento inicial para o tratamento do HIV/Aids; 

 Realizar relatórios, sistemáticos, aos Assistentes de qualidade de dados e às equipes 

de saúde; 

 Compromisso e responsabilidade com o processo de vinculação do projeto. 

 

III -  Formação Acadêmica 

 

 Profissional com Graduação nas áreas de Ciências da Saúde ou Humanas 

IV - Experiência Profissional:  

 Experiência em programas de prevenção, cuidado e tratamento do HIV  

 Experiência em atendimento às pessoas vivendo com HIV e Aids; 

 Experiência em Aconselhamento em Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) e 

HIV/Aids; 

 

V - Competências requeridas 

 

 Compromisso com o SUS;  

 Orientação para usuários dos serviços especializados em IST/Aids;  

 Facilidade de comunicação e orientação; 

 Capacidade de trabalho em equipe; 

 Capacidade para atender pessoas em situação de vulnerabilidade; 
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 Habilidade no atendimento da população LGBTT, exclusão social, Profissionais do 

sexo, questões de raça /cor. 

 

 

VI - Locais de trabalho: 

 SAE Cidade Lider II – Rua Medio Iguaçu, 86 – Cidade Líder; 

 SAE Hebert de Souza – Rua: Arquiteto Vila Nova Artigas, 515 – Teotônio Vilela – 

Sapopemba. 

 

VII – Carga Horária e número de vagas (incluindo suplência): 

 Compreendendo: 

 

Serviço 

 

Carga/horária Horário de 

trabalho 

No. e vagas No. de 

vagas/suplentes 

 

SAE – Cidade 

Líder II 

 

20h semanais 

Por período 

(2ª à 6ª feira) 

 

M – (8h –12h) 

T – (14h – 18h) 

 

 

1 

1 

 

05 

SAE -Hebert 

Souza 
20h semanais 

por período  

(2ª à 6ª feira) 

 

M –( 9 – 13h) 

T – (14 – 18h) 

1  

1 (suplência) 

 

05 

 

VIII - Remuneração 

 Os selecionados receberão bolsa no valor de $ 2.750,00 (Dois mil, setecentos e 

cinquenta reais) compreendendo o período de duração do projeto e/ou de acordo com o 

interesse das partes envolvidas.  

 

IX – Avaliação de desempenho 

 

http://www.fm.usp.br/


 

Av. Angélica, 321 – Conjuntos 155 / 156 - Santa Cecilia – CEP 01227-000 – São Paulo – SP  
 +55 11 2892-4814 ahfbrasil@aidshealth.org 

 O desempenho do bolsista será avaliado permanentemente podendo haver substituição 

pelo suplente, em caso de desempenho não satisfatório, do não cumprimento das 

atividades e da carga horária indicadas no presente Termo de Referência. 

 É direito do bolsista solicitar desistência, quando por razões pessoais, não houver mais 

interesse em permanecer na função e, nestes casos, também ocorrerá a substituição pelo 

suplente. 

 

 

X – Submissão de candidatura e seleção 

 Os (As) candidatos (as) interessados (as) deverão encaminhar currículo e carta 

narrando experiência e motivos de interesse ao posto, opções por prioridades dos 

locais e o horário que desejam trabalhar. No encaminhamento deverão mencionar 

no assunto: Candidato a Vinculador para o Projeto Vinculação e Retenção – 

SP.  (Todas as exigências para a submissão serão consideradas como parte do 

processo seletivo). 

As inscrições ocorrerão do dia 28/09/2017 até o 09/10/2017 (envio considerado até 

as 23:59h). Enviar para o email: ahfbrasil@aidshealth.org – com cópia para o 

email: marcia-li@uol.com.br  
 

XI – Seleção 

 

 As instituições parceiras no projeto, por meio das Bancas Examinadoras, 

responsabilizar-se-ão pelo processo seletivo e a divulgação será por meio eletrônico, 

individual. O candidato selecionado, para a 2ª etapa, deverá comparecer na data, 

horário e local para realização da entrevista. 

 

XII - Treinamento 

 É condição do candidato, aprovado, participar do treinamento de 1 dia, no período 

da manhã, em data à ser definida. Previsão, última semana de outubro.  
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