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Termo de Referência para Oficial de Monitoramento & Avaliação  

para o Projeto CUIDA Chagas 

Sobre o projeto 

O projeto CUIDA Chagas (Comunidades Unidas para Inovação, Desenvolvimento e Atenção para a doença 

de Chagas) é uma iniciativa internacional que visa contribuir para a eliminação da transmissão congênita 

da doença de Chagas (DC), ampliando e melhorando o acesso ao diagnóstico, tratamento e atenção 

integral, por meio de abordagens inovadoras e sustentáveis na Bolívia, Brasil, Colômbia e Paraguai. O 

projeto é implementado por meio de um consórcio de atores-chave no cenário da saúde pública, e inclui 

a Fundação Brasileira para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico em Saúde (Fiotec) e a Fiocruz, o 

Instituto Nacional de Laboratórios de Salud (INLASA), o Instituto Nacional de Salud (INS), o Servicio 

Nacional de Erradicação del Paludismo (SENEPA) do Paraguai e a Fundação Internacional não-

governamental Foundation for Innovative New Diagnostics (FIND). 

 

Por meio de uma combinação de pesquisa de implementação e inovação, o projeto será implementado 

em um total de 34 municípios da Bolívia (10), Brasil (6), Colômbia (13) e Paraguai (5). Além de uma série 

de iniciativas relacionadas ao acesso equitativo ao mercado, ao engajamento e à advocacia da sociedade 

civil, o projeto inclui os três estudos a seguir:  

 

I - Pesquisa de implementação; 

II - A validação de um algoritmo de diagnóstico baseado em testes de diagnóstico rápido;  

III - Dois ensaios clínicos de tratamento: 

IIIa. Estudo duplo-cego, fase III para avaliar um regime de tratamento de benznidazol mais curto 

(BENLATINO); 

IIIb. Estudo observacional de eficácia e segurança do benznidazol, aninhado a estudo fase II, 

duplo-cego, de benznidazol em comparação ao nifurtimox (BENBRASIL). 

 

A atenção básica de saúde (APS) será o foco central das intervenções, integrando as intervenções do 

projeto com as iniciativas existentes mais relevantes para cada contexto do país.  

 
Sobre a posição  

O projeto CUIDA Chagas procura um(a) Oficial de Monitoramento & Avaliação (M&A) para o Brasil, 

preferencialmente baseado no Rio de Janeiro. O(a) Oficial de M&A apoiará o monitoramento dos 

resultados e atividades do projeto no território brasileiro. Espera-se desta posição, o auxílio ao Gerente 

de M&A na análise de dados dos resultados e apoio na preparação de relatórios trimestrais/anuais sobre 

o progresso do projeto em nível nacional. O(a) Oficial de M&A deverá trabalhar em estreita colaboração 

com a equipe central do país, bem como as equipes locais.  

 

Responsabilidades 

Suas responsabilidades incluirão, mas não se limitarão a: 

 

1. Desenvolver e fortalecer os procedimentos de monitoramento, avaliação e aprendizagem no 

Brasil 
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2. Monitorar as atividades do projeto no Brasil e progresso para alcançar os resultados do projeto 

3. Coordenar a coleta de dados em campo no território nacional brasileiro 

4. Preparar e revisar banco de dados  

5. Produzir relatórios mensais e trimestrais sobre os indicadores e atividades realizadas no seu país 

6. Participar de treinamento para implementação das atividades e processos do Plano de M&A do 

projeto 

7. Identificar possibilidades de melhoria no desenvolvimento dos processos e atividades de M&A, 

objetivando a realidade brasileira  

8. Apoiar as equipes locais dos cinco municípios brasileiros 

9. Participar de reuniões semanais de planejamento e auxiliar a Gerente de M&A  

10. Apoiar na coordenação entre os membros da equipe central do Brasil para garantir a 

implementação efetiva de M&A 

11. Apoiar as equipes envolvidas em M&A e oferecer suporte no uso das ferramentas e protocolos. 

 

Habilidades e experiência requeridas 

Educação: 

• Superior completo em ciências humanas, preferencialmente em Ciências Sociais ou áreas afins. 

Experiência: 

• Pelo menos 6 anos de experiência na concepção e implementação de M&A em projetos de 

desenvolvimento implementados por ONGs nacionais/internacionais/órgãos da ONU/Governo; 

• Experiência na concepção de ferramentas e estratégias para coleta de dados, análise e produção 

de relatórios; 

• Competências comprovadas em tecnologias de informação e comunicação, especialmente em 

software de estatística e de banco de dados; 

• Experiência em análise de dados utilizando software estatístico; 

• Experiência de uso de softwares de business intelligence como Power BI 

• Fortes habilidades de comunicação. 

• Fluência escrita e falada em português, e de preferência em inglês. 

O que oferecemos: 

• A oportunidade de trabalhar dentro de uma equipe internacional altamente motivada, em um 

projeto que tem potencial para causar um impacto significativo na vida das pessoas afetadas pela 

doença de Chagas; 

• Uma posição de 40 horas/semana; 

• Remuneração mensal de até R$ 7.000,00 

• A oportunidade de viagens ocasionais a nível nacional; 

• Participação de processos formativos; 

• O uso de um laptop do projeto. 

 

Aplicação para a vaga: 

Por gentileza envie seu currículo e amostras de relatórios de análise de dados, juntamente com uma carta 

de motivação para info@cuidachagas.org. Inclua a seguinte frase no assunto do seu e-mail: CUIDA Chagas 

– Vaga de Oficial de M&A Brasil. O prazo das inscrições é até 21 de outubro e 2022. 

mailto:info@cuidachagas.org

