







EDITALDEABERTURADEVAGASPARAESTÁGIOSNASÁREASDEHIV,
OUTRASISTEHEPATITESVIRAISNAFRANÇAEM2020

1. DAAPRESENTAÇÃO 

OMinistériodaSaúdedoBrasil,pormeiodoDepartamentodeDoençasdeCondiçõesCrônicase
InfecçõesSexualmenteTransmissíveis,daSecretariadeVigilânciaemSaúde(DCCI/SVS/MS),torna
pública a realização de processo seletivo simplificado para seleção de candidatos brasileiros a
estágiosnaFrança,noâmbitodoProgramadeCooperaçãoTécnicaBrasilͲFrançaemHIV,outrasIST
ehepatitesviraisparaoanode2020.OreferidoProgramaéfrutodeumacordobilateralquese
insere no âmbito da política externa brasileira, visando à qualificação e ao aprimoramento das
políticaspúblicasdeHIV,outrasISTehepatitesvirais.Essacooperaçãotécnicatemporobjetivoa
capacitação de profissionais ligados a instituições governamentais e não governamentais que
atuam no enfrentamento dos agravos mencionados, além do desenvolvimento de projetos e o
intercâmbio de conhecimento entre as principais instituições ou serviços de HIV, outras IST e
hepatitesviraisdeambosospaíses. 



2. DASDISPOSIÇÕESPRELIMINARES
2.1. Em obediência às normas deste Edital, o processo seletivo simplificado será executado pelo
DCCI/SVS/MS,comsedeemBrasília/DF.Esseprocessosimplificadotemcomoobjetivoaseleçãode
até4(quatro)candidatosbrasileirosparaestágiodecurtaduraçãoemIST,HIVe/ouhepatitesvirais
na França, em 2020, nas seguintes áreas temáticas: prevenção combinada, vigilância, assistência,
economiadasaúdeelaboratório.
2.2. Os candidatos aprovados (estagiários) realizarão estágios em instituições francesas,
identificadaseselecionadaspelacoordenaçãodacooperação,porumperíododeaté60(sessenta)
dias. Este prazo poderá ser dilatado caso haja disponibilidade de concessão por parte da
cooperação. 
2.3. Osestágiosserãorealizadosentreosmesesdemaioedezembrode2020.Noatodainscrição,
o candidato deverá indicar o período de interesse no anteprojeto. Caberá à coordenação da
cooperaçãoavaliaredefiniradatadeinícioefimdoestágio. 
2.4. O Ministério das Relações Exteriores da França, por meio da Embaixada da França no Brasil,
concederá ao estagiário uma bolsa de estudos no valor integral de €1.704 (um mil setecentos e
quatroEuros),pormês,paracobrirdespesascomhospedagem,transportelocalealimentação.O
Ministério da Saúde do Brasil, por meio do DCCI/SVS, cobrirá as despesas com passagens aéreas
(idaevolta),emclasseeconômica.
2.4.1. O que exceder os valores acima e eventuais outras despesas deverão ser suportadas
exclusivamentepeloestagiário,semdireitoaqualquerreembolsoouindenizaçãoporpartedo
DCCI/SVS/MSoudoMinistériodeRelaçõesExterioresdaFrança.
2.5. AgestãodabolsadeestudosseráfeitapeloMinistériodasRelaçõesExterioresdaFrança,por
meio de sua parceria com o Campus France (http://www.campusfrance.org/fr). Entre os serviços
prestadospelainstituiçãoestão: 
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2.5.1. Acolhimento e prestação de informações referentes à bolsa de estudos e estada na
França. 
2.5.2. Pagamentodabolsadeestudosemdinheiro(Euros)diretamenteparaoestagiário,na
formaprevistapeloitem2.4. 
2.5.3. Hospedagem durante o período exato da capacitação, em instalações apropriadas e,
sempre que possível, próximas aos locais dos estágios. A hospedagem será exclusiva para o
estagiário, sendo vedada a possibilidade de compartilhar o ambiente com familiares ou
quaisqueroutraspessoas.Éderesponsabilidadedoestagiárioaorganizaçãoeopagamentoda
respectivaacomodaçãoemperíodoaforaodoestágio.

2.6. O candidato poderá optar pelos serviços de hospedagem prestados pelo Campus France. O
candidatodeverámanifestarͲsenessesentidoquandodasubmissãonoprocessoseletivo,nadata
deapresentaçãodaproposta.
2.6.1. AopçãopelahospedagempormeiodoCampusFranceacarretarádescontode30%do
valordabolsa,pormês,aserfeitodiretamentenoatodopagamentodabolsadeestudos. 
2.7. Optando por receber a bolsa integral, o estagiário eximirá o Campus France de qualquer
responsabilidade quanto à hospedagem, passando a ser exclusivamente responsável pela
identificaçãoeescolhadelocalparasuaacomodação. 
2.8. Em nenhuma hipótese, será concedido pelo Ministério da Saúde do Brasil ou Ministério de
Relações Exteriores da França qualquer tipo de reembolso ou indenização ao estagiário que,
porventura,venhaaterobjetose/oubenspessoaisperdidos,extraviadosouroubados,aindaque
nolocalaondevenhaasehospedar. 
2.9. O Ministério das Relações Exteriores da França concederá seguroͲsaúde aos estagiários
selecionados,cujavalidadeecoberturanaFrançacorresponderãoaoperíododoestágio. 
3. DOSREQUISITOS 
3.1. Ser servidor da administração pública direta ou indireta (federal/estadual/municipal) ou ser
vinculadoaOrganizaçãoGovernamental(OG)ouOrganizaçãoNãoGovernamental(ONG)nocampo
doHIV,deoutrasISTe/oudashepatitesvirais.Évedadaaparticipaçãodefuncionários(servidores,
consultores,bolsistas,estagiárioseprestadoresdeserviço)doDCCI/SVS/MSnopresenteEdital.
3.2. Terexperiênciaprofissionalmínimade3(três)anoscomprovadanocampodoHIV,deoutras
ISTe/oudashepatitesvirais.  
3.2.1 Serãoautomaticamentedesclassificados,enãoterãoseusanteprojetosanalisados,os
candidatosquenãopontuaremomínimode3pontosnocritério1.1,itema,deacordocoma
tabeladoAnexoIIdesteEdital.
3.3. Teridademínimade18anoscompletos,nadatadeapresentaçãodaproposta. 
3.4. Terconcluídooensinosuperioremqualquerárea. 
3.5. Comprovar fluência no idioma francês em nível mínimo equivalente ao B2 de instituição
reconhecidapelaEmbaixadadaFrançanoBrasil. 
3.5.1. A comprovação se dará mediante atestado em teste realizado na escola de idiomas
Aliança Francesa (Diploma de Estudos em Língua Francesa), ou mediante apresentação de
diplomadeconclusãodecursodelínguafrancesadequalquerinstituiçãodeensino,ouainda
dedeclaraçãodeconclusãodonívelB2ouequivalentedequalquercursodelínguafrancesa.
3.5.2 Nível B2: Intermediário avançado – Neste nível, o candidato já adquiriu grau de
independênciaquelhepermiteargumentarparadefendersuaopinião,desenvolverseuponto
de vista e negociar, mostrandoͲse à vontade e corrigindo seus próprios erros. Mais
informações – Níveis de competência do quadro europeu comum de referência para as
línguas:http://www.afbrasilia.org.br/examesͲoficiais/delfdalf/
3.6. Ter disponibilidade de apresentar seu trabalho de conclusão de estágio no DCCI/SVS/MS
(presencialmente ou por videoconferência), em data e modalidade de apresentação a serem
determinadas após o final do estágio, de acordo com interesse e conveniência do DCCI/SVS/MS
e/ouduranteosemináriotécnicoͲcientíficoorganizadoanualmentepelaCooperaçãoBrasilͲFrança.
3.7. Os candidatos que não cumprirem todos os requisitos mencionados neste Edital não terão   
seusanteprojetosavaliados. 
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4. DASETAPASDOPROCESSOSELETIVOEESTÁGIO 
PRIMEIRAETAPA: 
ProcessoseletivoͲApresentaçãodosseguintesdocumentos:
a. Anteprojetodeestágioemportuguêsefrancês,conformeespecificaçõesdefinidasnoitem5
desteEdital. 
b. Curriculum Vitae (CV), apresentado em duas versões, português e francês (é necessário
apresentarcomprovaçãodetodosostítulosacadêmicosetempodeexperiênciaprofissionalem
HIV,outrasISTe/ouhepatitesviraismencionadosnoCV,pormeiodecertificado,declaraçãoou
documento equivalente). O CV deve ser formulado de modo a apresentar os dados detalhados
sobreinformaçõespessoaiseprofissionais;formaçãoacadêmica;experiênciaprofissionalde,no
mínimo,3(três)anos.
c. Carta de recomendação e autorização, emitida e assinada pela chefia da instituição à qual o
candidatoestávinculado,emconcordânciacomascláusulasdesteEdital.
d. Termodecompromisso,emitidoeassinadopelocandidato,conformeAnexoIII.
e. Diploma, certificado ou declaração do idioma francês, devidamente registrado e emitido há,
nomáximo,trêsanos,comresultadomínimoequivalenteàcategoriaB2,conformedispostono
item3.5.
f. Diploma(s),devidamenteregistrado(s),deconclusãodoensinosuperioremqualquerárea,de
especialização,demestradoe/oudedoutorado,fornecidoporinstituiçãodeensinoreconhecida
peloMinistériodaEducaçãodoBrasil.
g. CópiadoRGedoCPF.
h. FormulárioDossierdeBoursedeStage,comfoto,aserpreenchidoemfrancêseassinadopelo
candidatoepelachefiaimediatadocandidato.Serádisponibilizadoemarquivoanexo.
i. Cópiadepassaporteválido.
4.1. Os documentos deverão ser digitalizados e enviados por correio eletrônico ao endereço
cooperacao.brͲfr@aids.gov.br,deacordocomadatalimiteindicadanoitem11desteEdital.
4.2. Documentosilegíveisserãodesconsiderados. 
4.3. A ausência de apresentação de quaisquer dos documentos relacionados acima dentro do
prazo estipulado neste Edital implicará na eliminação do candidato do processo seletivo, sem
avaliaçãodoanteprojeto. 
4.4. Arelaçãodetodososcandidatoscomasrespectivasnotasconstarádoresultadopreliminar.O
resultadofinal,apenascomosnomesdosaprovados,seráregistradoemataeserádivulgadono
sítioeletrônicodoDCCI/SVS/MS(http://www.aids.gov.br). 
SEGUNDAETAPA:RealizaçãodoestágionaFrançaparaoscandidatosaprovados.
TERCEIRAETAPA:Elaboraçãoderelatóriotécnicofinaleprestaçãodecontas. 
QUARTAETAPA: ApresentaçãodorelatóriodeestágioerelatodeexperiênciaparaoDCCI/SVS/MS
(presencialmente ou via videoconferência, de acordo com o interesse e conveniência do
DCCI/SVS/MS,emdataemodalidadedeapresentaçãoaseragendadaapósofimdoestágio)e/ou
duranteoSeminárioTécnicoͲCientíficoBrasilͲFrança.

5. DAAPRESENTAÇÃODOANTEPROJETO 
5.1 Oanteprojetodeveráconterosseguintesitens: 
 Título
 Áreatemáticaecampodeestágio(AnexoI)
 Introdução
 Antecedentes
 Objetivosdoestágio(geraleespecíficos)
 Metodologiadetrabalhoduranteoestágio
 Cronogramadeatividades,deacordocomoperíododoestágio
 Resultado(s)esperado(s)
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 Estratégia/planodedifusãoeaplicaçãonoBrasildoaprendizadoeconhecimentoadquiridos 
 Referências 
5.2 Oanteprojetodeveráconternomáximo10páginas,comaseguinteconfiguração: 
a. Tamanho:A4 
b. Margens:2,5cm
c. Espaçoentrelinhas:1,5 
d. Fonte:TimesNewRoman12 
5.3 Ocandidatopoderáindicarnoanteprojetoonome,endereçoecontatodeinstituiçãofrancesa
depreferência,naqualtenhainteresseemrealizaroestágio.Caberáàcoordenaçãodacooperação
avaliaraschancesdequeainstituiçãopossaseraescolhida. 
5.4Osanteprojetosquedescumpriremquaisquerdoscritériosdescritosnoitem5dopresente
editalnãoserãoavaliados.
6. DOSCRITÉRIOSEPONTUAÇÕESDEAVALIAÇÃODASCANDIDATURAS
6.1 Serãoatribuídosaté100pontos,decaráterclassificatório,paraaavaliaçãodoanteprojetoe
doCV,conformedistribuiçãodepontosestabelecidanoAnexoIIdesteEdital. 
6.2 A análise dos documentos será realizada por Comissão Técnica constituída por profissionais
vinculadosaoDCCI/SVS/MSe porrepresentante(s)daCoordenaçãoFrancesadaCooperação
BrasilͲFrança. 
6.3 OscritériosparaaseleçãodocandidatoestãoespecificadosnoAnexoIIesereferema: 
a. QuantoaoCV:titulaçãoacadêmicaeexperiênciaprofissional. 
b. Quanto ao anteprojeto: 1. Qualidade técnica do anteprojeto; 2. Aplicabilidade dos
conhecimentos adquiridos no estágio, no retorno ao Brasil. O anteprojeto será avaliado por
doismembrosdaComissãoTécnica,sendoanotafinaldocandidatoequivalenteàmédiadas
duasavaliações.Casoasnotasdosdoisavaliadoresapresentemdisparidadede40pontosou
mais,oanteprojetoserásubmetidoàanálisedeumterceiroavaliador.Nessecaso,anotamais
baixadostrêsavaliadoresserádesconsideradaeanotafinaldoanteprojetoseráequivalenteà
médiadasduasavaliaçõesrestantes.
6.4 Serão tecnicamente classificadas as propostas que atenderem aos critérios de qualificação e
queobtiverem,nomínimo,60%dototalmáximodepontos. 
6.5 Serão desclassificadas as propostas que possuírem viabilidade insuficiente, de acordo com a
pontuaçãodocritério2.1,iteme,databeladoAnexoIIdesteEdital. 
6.5.1AviabilidadedoanteprojetoseráavaliadapelaCoordenaçãoFrancesa.
6.5.2Serãodesclassificados,pelaCoordenaçãoFrancesa,osanteprojetosquenãopossamser
desenvolvidosnaFrançapelafaltadeinstituiçõesparaacolheroestagiário.
6.6 Serãodesclassificadasaspropostasqueobtiveremnota0,0(zero)emquaisquercritérios(1.1,
2.1ou2.2).
6.7 Nahipótesedeempatenototaldepontosentreoscandidatos,adotarͲseͲão,nasequênciaa
seguir,osseguintescritériosdedesempate:
a. maiorpontuaçãonocritério2.2doAnexoII
b. maiorpontuaçãonocritério2.1doAnexoII
c. maiorpontuaçãonocritério1.1doAnexoII
6.8 Em caso de desclassificação ou desistência, a vaga será ocupada pelo próximo candidato da
listadeaprovados,seguindoaordemdeclassificação.Casonãohajapreenchimentodavaga,a
Coordenação da cooperação poderá ampliar o prazo de estágio dos aprovados, ou ainda,
excluídaestaalternativa,avagaficaráàdisposiçãodoDCCI/SVS/MS. 
6.9 O candidato terá 4 (quatro) dias, após divulgação da lista de aprovados, para apresentar
recurso, devendo enviar questionamentos por correio eletrônico ao endereço
cooperacao.brͲfr@aids.gov.br. 

4







7.  DOACOMPANHAMENTODOESTÁGIO
7.1. O estagiário deverá elaborar um relato em português e francês de suas impressões e enviar
por eͲmail ao DCCI/SVS/MS e à coordenadora francesa da Cooperação BrasilͲFrança em três
momentos: 
7.1.1. 15(quinze)diasapóssuachegadaàFrança;
7.1.2. Nametadedoperíododoestágio;e
7.1.3. Naúltimasemanadoestágio.
7.2. No prazo de até 5 (cinco) dias após o término do estágio, retornando ou não ao Brasil, o
estagiáriodeverácumprirasseguintesobrigações: 
7.2.1. Elaborar relatório técnico em francês e em português, destacando o desenvolvimento
pessoal, atividades desenvolvidas, contatos, avaliação dos resultados e conclusão, de acordo
comroteiroaserdisponibilizadopeloDCCI/SVS/MS. 
7.2.2. Elaborarrelatóriodeviagemresumido,comarespectivaassinatura,emportuguês,por
meio de link a ser fornecido pelo DCCI/SVS/MS, e anexar os comprovantes das passagens
aéreasutilizadas(cartõesdeembarque).
7.3. Somente será emitido o certificado de conclusão de estágio após o beneficiário/estagiário
enviar ao DCCI/SVS/MS uma cópia dos arquivos – em português e em francês – do relatório
técnico,prestarcontas,eapresentarseutrabalhofinalaoDCCI/SVS/MSe/ouduranteoSeminário
BrasilͲFrança,seselecionado.
8.  DASPENALIDADES
Após confirmada a participação, o estagiário que não comparecer ou abandonar o estágio sem a
devidajustificativa;nãoentregarorelatóriofinalouaprestaçãodecontas;ou,ainda,recusarͲsea
realizar a posterior apresentação do trabalho ao DCCI/SVS/MS ou durante o Seminário
TécnicoͲCientífico BrasilͲFrança, ficará impedido de participar de outras ações de capacitação
promovidaspeloDCCI/SVS/MSepoderásofrermedidasadministrativas,civise/oupenaiscabíveis.

9.  DAPUBLICAÇÃOEDADIVULGAÇÃODOESTÁGIOREALIZADO
9.1. Por ocasião do Seminário TécnicoͲCientífico BrasilͲFrança, realizado periodicamente, será
organizadamesaespecíficaparaaapresentaçãoedivulgaçãoderesultadosdeestágios.
9.2. Medianteinteresseecondições,oDCCI/SVS/MS,emparceriacomaEmbaixadadaFrançano
Brasil,poderápublicarnoBrasilenaFrançaasexperiênciasmaisexitosas. 
9.3. Aescolhadostrabalhossedarámedianteanáliseporpartedoscoordenadoresdacooperação.
9.4. Em caso de publicação de artigo, relato de experiência e/ou estudo de caso, o
beneficiário/estagiáriodeverámencionaroDCCI/SVS/MSeaEmbaixadadaFrançanoBrasil.

10.DASDISPOSIÇÕESFINAIS 
10.1 Aparticipaçãonoprocessoseletivoimplicaqueocandidato:
10.1.1 Observe os regulamentos e se responsabilize pela veracidade e legitimidade das
informaçõesedosdocumentosapresentados.
10.1.2 AceiteecumpratodosostermosdesteEditaleseusAnexos.
10.2 É de exclusiva responsabilidade do candidato acompanhar os comunicados e mensagens
eletrônicas referentes a este processo de seleção simplificado, as informações que serão
disponibilizadas no sítio eletrônico http://www.aids.gov.br e o cumprimento dos prazos nele
estabelecidos.
10.3 Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação do
presenteEditaldeveráobservaroprazoestipuladonocronograma,eserenviadoexclusivamente
pormeiodoendereçoeletrônicocooperacao.brͲfr@aids.gov.br 
10.3.1 Operíodopararespostaaospedidosdeesclarecimentosserádeatétrêsdiasdepoisdo
encerramento de que trata o item acima, de acordo com a data limite indicada no item 11
desteEdital.
10.4 O DCCI/SVS/MS não acatará a submissão de documentos fora do prazo estabelecido neste
Edital, incluindo, nesse caso, o que ocorrer por falha na comunicação e/ou no envio de
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documentos, bem como outros fatores que impossibilitem a apresentação tempestiva da
candidatura. 
10.4.1Oscandidatosreceberão,ematé48horas,umamensagemporeͲmailconfirmandoo
recebimentodosdocumentosenviadosdentrodoperíodoestipuladoporesteEdital.
10.5  NenhumapropostaseráhomologadapelaComissãoTécnicasemocumprimentodetodosos
requisitosdescritosnesteEdital.Aausênciadecomprovaçãodasinformaçõesprestadasimportará
nadesclassificaçãodocandidato. 
10.6  ODCCI/SVS/MSe/ouaEmbaixadadaFrançanoBrasilpoderão,aseuexclusivocritério,eà
medidaqueforemjulgadoscomonecessários,solicitaraoscandidatosaprovadosaapresentação
deoutrosdocumentosparacomplementarasinformaçõesprestadas.
10.7  ApenasserãoaceitasinscriçõesdeexͲestagiáriosdaCooperaçãoBrasilͲFrançaemHIV,outras
IST e/ou hepatites virais se, entre o fim do estágio realizado e a abertura deste Edital, houver
decorridoumperíodomínimode5(cinco)anoscompletos.
10.8  AvalidadedoprocessoseletivoesgotarͲseͲánoprazode6(seis)meses,contadosapartirda
divulgação do resultado final mencionada no item 4.4 deste Edital, contendo os nomes dos
candidatosselecionadoseasrespectivasnotasdeclassificação.

11. DOCRONOGRAMA
OpresenteEditalseguiráoseguintecronograma:
 LançamentodoEdital:06dedezembrode2019.
 Prazopararecebimentodepedidosdeesclarecimentos:Até13dedezembrode2019. 
 Prazopararesponderaospedidosdeesclarecimentos:Até20dedezembrode2019.
 Prazo para os candidatos enviarem a documentação requerida na primeira etapa (item 4 do
Edital):Até17dejaneirode2020.
 Divulgaçãodoresultadopreliminardoprocessoseletivo:07defevereirode2020.
 Prazopararecursodecandidatosobreoresultadopreliminar:Até11defevereirode2020. 
 Respostaaosrecursosapresentados:14defevereirode2020. 
 Divulgaçãodoresultadofinaldoprocessoseletivo:18defevereirode2020.
 Realizaçãodosestágios:Entreosmesesdemaioedezembrode2020.

12. DAREVOGAÇÃOOUANULAÇÃODOEDITAL 
Aqualquertempo,opresenteEditalpoderáserrevogadoouanulado,notodoouemparte,seja
por decisão unilateral do Departamento de Doenças de Condições Crônicas e Infecções
Sexualmente Transmissíveis, da Secretaria de Vigilância em Saúde, do Ministério da Saúde, seja
pormotivodeinteressepúblicoouexigêncialegal,semqueissoimpliquedireitodeindenização
oureclamaçãodequalquernatureza. 



GersonFernandoMendesPereira
DiretordoDepartamentodeDoençasdeCondiçõesCrônicaseInfecçõesSexualmenteTransmissíveis
SecretariadeVigilânciaemSaúde
MinistériodaSaúde
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ANEXOI.ÁREASTEMÁTICAS

1.PREVENÇÃOCOMBINADA–Camposdeestágios:
1.1.ImplementaçãodeprogramasdeprevençãocombinadadoHIVparaaspopulaçõesͲchave(pessoas
queusamdrogas,gayseoutroshomensquefazemsexocomhomensͲHSH,pessoastrans,profissionais
dosexo),desenvolvidosporserviçosdesaúdee/ouorganizaçõesdasociedadecivil.
1.2.ImplementaçãodeprogramasdeprevençãoàshepatitesviraisparaaspopulaçõesͲchave(pessoas
queusamdrogas,gayseoutrosHSH,pessoastrans,profissionaisdosexo),desenvolvidosporserviços
desaúdee/ouorganizaçõesdasociedadecivil.
1.3. Implementação de programas de prevenção voltados a jovens, pessoas privadas de liberdade ou
populaçãomigrante,desenvolvidosporserviçosdesaúdee/ouorganizaçõesdasociedadecivil.
1.4. Desenvolvimento de estratégias de educação e comunicação em saúde em HIV, outras IST e/ou
hepatitesvirais,voltadasparagruposdepopulaçõesͲchave.
1.5.AmpliarestratégiasdetestagemparaHIV,outrasISTe/ouhepatitesviraisvoltadasparagruposde
populaçõesͲchave.


2.VIGILÂNCIAEASSISTÊNCIA–Camposdeestágios:
2.1.AçõeseestratégiasdeadesãoaotratamentodainfecçãopeloHIVecomorbidadesrealizadasem
serviçosdesaúdee/ouorganizaçõesdasociedadecivil.
2.2.Monitoramentodaassistênciaaosportadoresdehepatitesvirais(BeC).
2.3.ManejoetiológicodasISTsintomáticaseassintomáticas.
2.4.AtençãoàsIST,hepatitesviraiseoutrascomorbidadesempessoasvivendocomHIV.
2.5.EstratégiasdemanejodoHIVedashepatitesviraisnaatençãoprimária.
2.6.EstratégiasdemicroeliminaçãodahepatiteC.
2.7.EstratégiasdemonitoramentovoltadasaocontroledoHIVecomorbidades,incluindoacascatado
cuidadocontínuodoHIVeasiniciativasemhotspots. 
2.8.AssistênciadepacientescoinfectadosHIVͲTBeHIVͲhepatitesvirais.

3.ECONOMIADASAÚDE–Camposdeestágios:
3.1. CustoͲefetividade da inclusão de novas estratégias de tratamento ou prevenção do HIV e das
hepatitesvirais.

4.LABORATÓRIO:DIAGNÓSTICO–Camposdeestágios:
4.1. NovastécnicasparaodiagnósticodeHIVdashepatitesviraisedeoutrascomorbidades.
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ANEXOII.CRITÉRIOSEPONTUAÇÕESDEAVALIAÇÃODASCANDIDATURAS

Paraanálisedaspropostas,serãoconsideradososseguintescritériosepontuações:
Pontuação

máxima
Critérios
total


1. CurriculumVitae(20pontos)
1.1.Avaliaçãoda
a.01pontoporanodeexperiênciaprofissional(mínimade3anos)
qualificação
exercendoatividadenocampodeHIV,outrasISTe/ouhepatites
profissionale/ou
virais,semsobreposiçãodeanos(conformedocumentos
acadêmica 
comprobatóriosdescritosnoEdital).Serãoconsideradosaté10
anosdeexperiência;E
b.02pontosparacertificadodecursodepósͲgraduaçãolatosensu
emníveldeespecialização(incluindoresidências),comcarga
horáriamínimade360h/aula,emqualqueráreaatéolimite
máximode1certificado;E
20
c.03pontosparadiplomadevidamenteregistradoouhabilitação
legalequivalente,deconclusãodecursodepósͲgraduaçãoemnível
demestrado,concluídoemqualquerárea,atéolimitemáximode1
diploma;E
d.05pontosparadiplomadevidamenteregistradoouhabilitação
legalequivalente,deconclusãodecursodepósͲgraduaçãoemnível
dedoutorado,concluídoemqualquerárea,atéolimitemáximode
1diploma.
2. Anteprojeto(80pontos)
2.1.Qualidade
a.Adequaçãoteóricaeadequaçãodosobjetivos Total–10
técnicado
dapropostaàsáreastemáticasdoAnexoI
Parcial–05
anteprojeto
InsuficienteͲ00
b.Justificativaeobjetivosformuladosdeforma
Total–10
claraecoerente
Parcial–05
InsuficienteͲ00
c.Coerênciametodológicadoanteprojeto 
Total–10
Parcial–05
60
InsuficienteͲ00
d.Conhecimentodocontextofrancêsna(s)
Total–10
área(s)temática(s)escolhida(s) 
Parcial–05
InsuficienteͲ00
e.Viabilidadededesenvolvimentodaproposta
Total–20
deestágioeminstituiçãofrancesa
Parcial–10
InsuficienteͲ00
2.2.Aplicabilidade
Aplicabilidadetotal–20
dosconhecimentos Aplicabilidadeparcial–10
adquiridosno
InaplicabilidadeͲ00
20
estágionoretorno
aoBrasil
Pontuaçãototal
100
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ANEXOIII.TermodeCompromisso


Declaro,paraosdevidosfins,queeu,___________________________________________,candidato(a)
à vaga ao estágio de curta duração, no âmbito do Programa de Cooperação Técnica BrasilͲFrança em
HIV,outrasISTe/ouhepatitesviraisnaFrança,tenhociênciadoscompromissosinerentesàclassificação
dentrodasvagasdisponibilizadasnoProcessoSeletivoSimplificado.


Nessesentido,COMPROMETOͲME,casosejaaprovadoeduranteoperíodoemqueestivercursandoo
estágio,a:


a. DedicarͲme,comzeloepontualidade,àsatividadesdoestágio; 
b. Reportarasimpressões,poreͲmail,aoDCCI/SVS/MSeàcoordenadorafrancesadaCooperação
BrasilͲFrançanosperíodosestabelecidos;
c. Cumprirasatividadesdomeuprojetodepesquisadeacordocomocronogramaaprovado;
d. Elaborar, no prazo estipulado, o relatório técnico em francês e português, e também prestar
contasaoDCCI/SVS/MScomcartõesdeembarqueerelatórioresumidodeviagem;
e. Apresentar meu trabalho ao DCCI/SVS/MS e por ocasião do Seminário TécnicoͲCientífico
BrasilͲFrança,seselecionado;e
f. Ressarcir as despesas efetuadas pelo Ministério de Relações Exteriores da França e/ou pelo
MinistériodaSaúdedoBrasil,comoformadeindenizaçãodosgastosefetuadosatéomomento
dedesligamento,emcasodeimpossibilidadedecontinuidadedoestágio,sejaporabandonoou
desistência(evasão). 


Declaro,ainda,quetodasasinformaçõesedocumentosapresentadosretratamasuafidedignidade.




_____________________________________________
Candidato(a)
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