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TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 

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

Enfermeiro(a) do Melhoria da Qualidade no atendimento das pessoas vivendo com HIV/AIDS 

nos serviços de atenção especializada e unidades básicas de saúde com manejo de PVHIV por 

meio da descentralização, cujo objetivo é aprimorar a qualidade do atendimento dispensado 

às pessoas vivendo com HIV/Aids na cidade de Manaus – Amazonas.  

 

I - Atribuições 

 

1. Facilitar o processo de vinculação e retenção da pessoa vivendo com HIV/Aids 

em seguimento clínico e novos recém diagnosticados no Serviços de Atenção 

Especializada em IST/Aids – SAE - compreendendo: 

 

1.1 Monitoramento dos casos em relação ao comparecimento nas consultas 

(especialmente médica) agendadas, a periodicidade e realização dos exames 

de contagem de células T CD4 e quantificação de carga viral (CV), 

genotipagem, quando em grávidas ou quando for solicitado e retirada dos 

medicamentos antirretrovirais (ARV), com vistas a observar a frequência e a 

regularidade da realização desses procedimentos; 

1.2 Busca ativa e atendimento às pessoas vivendo com HIV/Aids consideradas 

ausentes no seguimento clínico, durante o desenvolvimento do projeto, 

designadas como: faltosos e em abandono;  

1.3 Garantir o acesso da pessoa vivendo com HIV/Aids aos demais profissionais 

da equipe para avaliação e atendimento de suas demandas; 

1.4 Identificação de vulnerabilidades ao seguimento clínico de pessoas vivendo 

com HIV/Aids; 

1.5 Atendimento de intercorrências aos pacientes que estão iniciando o 

tratamento e em perda de seguimento; 

1.6 Articular junto à direção do serviço o agendamento de consultas e exames 

especializados; 

1.7 Trabalhar em estreita parceria com as equipes de saúde dos SAE, 

participando de reuniões periódicas sobre as ações realizadas pelo projeto; 

1.8 Registrar em prontuário e planilhas o atendimento do paciente em perda de 

seguimento;  

1.9 Registro em prontuário e planilhas o acompanhamento da pessoa vivendo 

com HIV, especificamente em relação ao comparecimento nos diferentes 

agendamentos; 

1.10 Trabalhar em parceria com a equipe de coordenação do projeto.  
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2. Realizar consulta de Enfermagem:  

2.1 Atendimento às demandas específicas da área de enfermagem, 

compreendendo: orientações para o cuidado em saúde, solicitação/avaliação 

de exames, orientações quanto a medicação e sua importância para o 

tratamento do HIV, prevenção, realização de testes rápidos, avaliação da 

situação vacinal, entre outros, rastreio organizado do câncer do colo do 

útero, planejamento reprodutivo, acompanhamento do ciclo gravídico-

puerperal; 

2.2 Construção de um Plano Terapêutico Singular (PTS) de forma articulada 

com a equipe interdisciplinar para o paciente com perda de seguimento; 

2.3 Promover uma melhor de qualidade de vida ao paciente incentivando-o a ter 

hábitos mais saudáveis, como por exemplo, uma alimentação adequada e 

prática de atividades físicas, tornando-o mais independente possível no 

autocuidado e na adesão ao tratamento; 

2.4 Identificar junto ao paciente, problemas de saúde e situações de risco mais 

comuns que comprometem a retenção; 

2.5 Orientar quanto aos mecanismos de tratamentos e a importância para o 

cuidado da saúde da pessoa vivendo com HIV e Aids; 

 

II - Produtos Esperados 

 

 Monitoramento, sistemático, do seguimento clínico da pessoa vivendo com 

HIV/Aids, considerando: consulta médica, realização de exames de Carga Viral e 

CD 4 e a retirada de ARV e vulnerabilidades à não vinculação e retenção; 

 Registro em prontuário e planilhas das consultas e ações realizadas nos 

atendimentos em enfermagem; 

 Registro, sistemático em prontuário e planilhas, sobre o acompanhamento da 

pessoa vivendo com HIV/Aids, especificamente em relação a seu comparecimento 

nos diferentes agendamentos; 

 Interação, regular, com as equipes de vinculação e retenção trabalhando o Plano 

Terapêutico Singular (PTS); 

 Compromisso e responsabilidade com o processo de vinculação e retenção 

conforme os objetivos do projeto. 

 

 

III - Formação Acadêmica 

 

 Profissional com Graduação em Enfermagem. 

IV - Experiência Profissional:  
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 Preferencialmente experiência em programas de prevenção, cuidado e tratamento do 

HIV;  

 Preferencialmente experiência em atendimento de enfermagem às pessoas vivendo 

com HIV e Aids; 

 Experiência em atendimento multiprofissional; 

 Ter experiência nas ações programáticas, com ênfase em: IST (incluindo realização 

de teste rápido), saúde da mulher (incluindo coleta de preventivo), tuberculose, 

imunização, vigilância e em atividades de educação em saúde. 

 

 

V - Competências requeridas 

 

 Compromisso com o SUS; 

 Orientação para usuários dos serviços especializados em IST/HIV/Aids;  

 Facilidade de comunicação e orientação; 

 Bom relacionamento interpessoal e trabalho em equipe;  

 Liderança com a equipe de enfermagem; 

 Ter bom gerenciamento de ações e projetos; 

 Capacidade para atender pessoas em situação de vulnerabilidade; 

 Habilidade no atendimento da população LGBTT, exclusão social, profissionais do 

sexo, questões de raça /cor; 

 Conhecer os PCDT da área de IST, Aids e Hepatites Virais 

 Saber utilizar planilhas para o monitoramento das ações realizadas; 

 Ser proativo (a) 

 

VI - Local de trabalho: 

 Policlínica Doutor Antônio Comte Telles - R. J, S/n - São José, 2, Manaus - AM, 

69085-630 

 Policlínica Dr. Antônio Reis - R. São Lázaro, s/n - São Lázaro, Manaus - AM, 

69073-090 temporariamente na UBS Almir Pedreira - Rua 09 de Maio, s/n, Lagoa 

Verde 

 Policlínica - José Antônio da Silva - R. Arueira, 55 - Monte das Oliveiras, Manaus 

- AM, 69092-500 

 Clínica de Saúde da Família Dr. Raimundo Franco de Sá - Rua Virgílio Ferreira, n 

s/n, Nova Esperança, próximo ao campo do Castanhal. 

 Fundação Alfredo da Matta - Av. Codajás, 24 - Cachoeirinha, Manaus - AM, 

69065-130 

VII – Carga Horária e número de vagas: 

 

 

Serviço 

 

Carga/horária Horário de 

trabalho 

No. e vagas 
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Policlínica 

Doutor 

Antônio 

Comte 

Telles 

30 h/semanais A combinar 

 

1 

UBS Almir 

Pedreira/ 

Policlínica 

Dr. Antônio 

Reis 

30 h/semanais A combinar 

 

1 

 

 

Policlínica - 

José Antônio 

da Silva 

30 h/semanais A combinar 

 

1 

Clínica de 

Saúde da 

Família Dr. 

Raimundo 

Franco de Sá 

30 h/semanais A combinar 

 

1 

Fundação 

Alfredo da 

Matta 

30 h/semanais Vespertino 

 

1 

 

VIII - Remuneração 

 Os selecionados serão contratados no regime de bolsa, no valor de $ 3.500,00 (três mil e 

quinhentos reais) compreendendo o período de duração do projeto ou de acordo com o 

interesse das partes envolvidas.  

IX – Avaliação de desempenho 

 

 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  

 

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

narrando experiência e motivos de interesse ao posto. As inscrições vão de 10 a 20 
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de fevereiro de 2020. Enviar para o email: maglianecordeiroahf@gmail.com – 

mencionando no assunto: Candidato a Enfermeiro para o Projeto de 

Descentralização Manaus – AM. 

 

XI - Seleção 

 

 O local das entrevistas será informado em contato telefônico a ser realizado entre os 

dias 05 e 06 de março de 2020;  

 Os candidatos cujos currículos forem selecionados pela AHF Brasil serão chamados 

para entrevistas presenciais de 09 a 12 de março de 2020 na cidade de Manaus; 

 O resultado final será divulgado no dia 17 de março de 2020; 

 Os candidatos aprovados deverão apresentar-se no dia 19 de março de 2020, no 

mesmo local onde foi entrevistado, para o início do treinamento e tendo em mãos os 

seguintes documentos (original e uma cópia): currículo lattes, RG, CPF, PIS, cartão 

do banco em que tenha conta ativa, comprovante de residência e certificado/diploma 

acadêmico que atenda ao solicitado neste TR. 

 

XII – Treinamento e início das atividades do projeto 

 

 É condição do candidato selecionado participar de 07 a 10 dias de treinamento, em 

local a confirmar. Previsão para realização do treinamento entre os dias 19 e 27 de 

março de 2020. 

 As atividades do projeto terão início imediatamente após a realização do 

treinamento. 
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