
 
  

TERMO DE REFERÊNCIA 98/2012 

Objeto: Elaboração de manuais de utilização dos sistemas de Solicitação de Exames de 

Genotipagem (SISGENO) – módulos Laboratório e MGR; Sistema de Controle Logístico (SISLOG) – 

Módulos de exames de CD4, Carga Viral, Genotipagem e Teste Rápido; Sistema de Controle 

Logístico de Medicamentos de Tuberculose (SICLOM) e Sistema de controle de testagem rápida 

(Fique Sabendo), para o Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e 

Hepatites Virais. 

 

 

1 – Atividades 

- Levantamento e análise de dados dos sistemas de Solicitação de Exames de Genotipagem (SISGENO), 

Controle Logístico (SISLOG LAB) e Controle de Teste Rápido (Fique Sabendo); 

- Captura de telas e diagramação do projeto gráfico dos manuais;  

- Desenvolvimento de texto descritivo das funções para a elaboração de manuais. 

2 – Prazo para Execução do Contrato 

02/07/2012 a 28/06/2013 

3 – Valor do Contrato 

R$ 61.330,00 (Sessenta e um mil, trezentos e trinta reais) 

4 – Produtos 

1 - Documento técnico contendo elaboração de conteúdo e diagramação do Manual de utilização do Módulo 

Laboratório do Sistema Solicitação de Exames de Genotipagem (SISGENO). 

2 - Documento técnico contendo elaboração de conteúdo e diagramação do Manual de utilização do Módulo 

MRG do Sistema Solicitação de Exames de Genotipagem (SISGENO). 

3 - Documento técnico contendo elaboração de conteúdo e diagramação do Manual de utilização do Módulo 

CD4 do Sistema de Controle Logístico (SISLOG LAB). 

4 - Documento técnico contendo elaboração de conteúdo e diagramação do Manual de utilização do Módulo 

Carga Viral do Sistema de Controle Logístico (SISLOG LAB). 

5 - Documento técnico contendo elaboração de conteúdo e diagramação do Manual de utilização do Módulo 

Genotipagem do Sistema de Controle Logístico (SISLOG LAB). 

6 - Documento técnico contendo elaboração de conteúdo e diagramação do Manual de utilização do Módulo 

Teste Rápido do Sistema de Controle Logístico (SISLOG LAB). 

7 - Documento técnico contendo elaboração de conteúdo e diagramação do Manual de utilização do Módulo 

Tuberculose do Sistema de Controle Logístico de Medicamentos (SICLOM).  

8 - Documento técnico contendo elaboração de conteúdo e diagramação do Manual de utilização do 

Sistema de controle de teste rápido (Fique Sabendo). 

5 – Qualificação 

Código 098/2012 – Analista de sistemas 

Nível superior completo em qualquer área de formação. 

Experiência mínima de 03 (três) anos em desenvolvimento ou manutenção de sistemas de informação. 

Requerida experiência em sistemas corporativos. 

Experiência em implementação de sistema e serviços e SQL. 

6 – Local do Trabalho 

Os serviços serão desenvolvidos necessariamente em Brasília/DF.  

7 – Prazo para envio de currículos 

CVs devem ser cadastrados de 20/06/2012 a 24/06/2012 por meio dos sítios 

http://sistemas.aids.gov.br/curriculo/login.asp ou http://www.aids.gov.br/pagina/trabalhe-conosco.  
 

Observações: 

Em atenção ao decreto 5.151, não serão admitidos servidores ativos da Administração Pública Federal, 

Estadual, do Distrito Federal ou Municipal, direta ou indireta, bem como empregados de suas subsidiárias 

e controladas, no âmbito dos acordos de cooperação técnica ou instrumentos congêneres. 

 

 



 
 

  

TERMO DE REFERÊNCIA 99/2012 

Objeto: Elaborar proposta metodológica para oficinas voltadas à população de jovens gays e 

realizar análise dos produtos desenvolvidos utilizando estratégias de comunicação, sintonizadas com 

a realidade das populações específicas, para criar ações de mobilização social e educação em saúde. 

 

 

1 – Atividades 

Realizar pesquisa sobre materiais temáticos para web, vídeo e fotografia, voltados para população de 

jovens gays; 

Desenvolver pesquisa sobre objetos e mídia, poética e intervenção urbana para população de jovens gays; 

Estudo dos resultados das oficinas sobre objetos e mídia, poética e intervenção urbana para população de 

jovens gays; 

Estudo do material educativo produzido nas oficinas temáticas. 

2 – Prazo para Execução do Contrato 

02/07/2012 a 10/10/2012 

3 – Valor do Contrato 

R$ 34.840,00 (trinta e quatro mil, oitocentos e quarenta reais). 

4 – Produtos 

1 - Documento técnico contendo proposta metodológica das oficinas sobre objetos e mídia, poética e 

intervenção urbana para população de jovens gays para tratar sobre a temática diversidade sexual, uso de 

camisinha e combate à homofobia. 

Produto 2: 

2 - Documento técnico contendo análise dos produtos desenvolvidos nas oficinas sobre objetos e mídia, 

poética e intervenção urbana.  

Produto 3: 

3 - Documento técnico contendo elaboração de conteúdo educativo para composição de materiais em 

DST/HIV/Aids e Hepatites voltados à população de jovens gays, a partir das referências visuais e textuais 

produzidas nas oficinas temáticas. 

5 – Qualificação 

Código 099/2012 – Consultor em educação 

Nível superior completo em ciências humanas, sociais ou da saúde. 

Experiência de 4 (quatro) anos em educação e desenvolvimento de tecnologias educacionais. 

Experiência em práticas educativas voltadas à Intervenção Urbana. 

Conhecimento de metodologias pedagógicas ativas. 

6 – Local do Trabalho 

Os serviços serão desenvolvidos necessariamente em Brasília/DF.  

7 – Prazo para envio de currículos 

CVs devem ser cadastrados de 20/06/2012 a 24/06/2012 por meio dos sítios 

http://sistemas.aids.gov.br/curriculo/login.asp ou http://www.aids.gov.br/pagina/trabalhe-conosco.  
 

Observações: 

Em atenção ao decreto 5.151, não serão admitidos servidores ativos da Administração Pública Federal, 

Estadual, do Distrito Federal ou Municipal, direta ou indireta, bem como empregados de suas subsidiárias 

e controladas, no âmbito dos acordos de cooperação técnica ou instrumentos congêneres. 

 

 

 


