
 

  

TERMO DE REFERÊNCIA 172/2012 

Objeto: Elaboração de propostas de ações de saúde pública relacionadas ao tratamento, prevenção 

positiva e prevenção de eventos adversos, com foco na melhoria da qualidade de vida das pessoas 

vivendo com HIV e Aids, incluindo documentos técnicos, capacitações e análise de dados que 

resultem na melhoria da assistência dos serviços do Sistema Único de Saúde.  

 

 

1 – Atividades 

 Reuniões técnicas com consultores ad hoc hepatologistas, que subsidiem a atualização de conteúdo 

das recomendações do capítulo de Coinfecção  HIV x Hepatites B e C para a nova versão do Consenso 

Adulto de Terapia Antirretroviral 2012.  

 Reuniões técnicas com consultores ad hoc infectologistas, que subsidiem a atualização de conteúdo 

das recomendações do capítulo de Tratamento das Infecções Oportunistas para a nova versão do 

Consenso Adulto de Terapia Antirretroviral 2012. 

 Reuniões técnicas com o Programa Nacional de Controle da Tuberculose para elaboração de conteúdo 

do material informativo com recomendações para tratamento da coinfecção Tuberculose x HIV, 

direcionado para profissionais de saúde e usuários. 

 Reuniões técnicas e visitas in loco com as equipes da Coordenação Municipal de DST e Aids e do 

Programa de Academias da Saúde das cidades de Belo Horizonte - MG e Recife - PE, para 

planejamento e elaboração de cronograma de execução das ações de capacitação dos educadores 

físicos, para a prática de atividades físicas para pessoas que vivem com HIV e Aids. 

 Reuniões técnicas com o Programa Nacional de Controle da Tuberculose para elaboração de conteúdo 

das Recomendações para o Manejo da Coinfecção TB-HIV em Serviços de Atenção Especializada 

(SAE) a Pessoas Vivendo com HIV e Aids (PVHA). 

 Reuniões técnicas com a Coordenação Geral de Doenças Não Transmissíveis (CGDANT), Coordenação 

Municipal de DST e Aids e do Programa de Academias da Saúde das cidades de Belo Horizonte - MG e 

Recife - PE, para avaliação das ações executadas no piloto de capacitação das equipes de educadores 

físicos dessas cidades e o impacto na prática de atividades físicas para pessoas que vivem com HIV e 

Aids. 

 Reuniões técnicas com as Coordenações Municipais de DST e Aids e dos Programas de Academia da 

Saúde de 06 capitais brasileiras, para planejamento e execução das ações de capacitação das equipes 

de educadores físicos desses municípios, com objetivo de implementar a prática de atividades físicas 

para pessoas que vivem com HIV. 

 Levantamento de dados junto ao DATASUS e Coordenação Geral de Alta Complexidade/SAS acerca 

das instituições de saúde, hospitalares e ambulatoriais, credenciadas para o tratamento da 

lipodistrofia para pessoas vivendo com HIV e Aids e sua produtividade no período. 

2 – Prazo para Execução do Contrato 

17/09/2012 a 13/09/2013 

3 – Valor do Contrato 

R$ 105.300,00 (Cento e cinco mil e trezentos reais) 

4 – Produtos 

1 - Documento técnico contendo proposta de atualização de conteúdo sobre Coinfecção de Hepatites B e C e 

HIV para o Consenso Adulto de Terapia Antirretroviral, versão 2012. 

2 - Documento técnico contendo proposta de atualização de conteúdo sobre Tratamento das Infecções 

Oportunistas na Aids para o Consenso Adulto de Terapia Antirretroviral, versão 2012. 

3 - Documento técnico contendo proposta de conteúdo para materiais informativos sobre a prevenção e 

tratamento da coinfecção de Tuberculose e HIV, direcionado para Pessoas Vivendo com HIV e Aids (PVHA) e 

profissionais de saúde da rede pública. 

4 - Documento técnico contendo proposta de implantação de ação piloto de capacitações para educadores 

físicos do Programa Academias da Saúde, na prática de atividades físicas para Pessoas Vivendo com HIV e 

Aids, nas cidades de Recife e Belo Horizonte.  

5 - Documento técnico contendo proposta de conteúdo das Recomendações para o Manejo da Coinfecção TB-

HIV em Serviços de Atenção Especializada (SAE) a Pessoas Vivendo com HIV e Aids (PVHA). 

6 - Documento técnico contendo avaliação dos resultados de ação piloto de capacitações para educadores 

físicos do Programa Academias da Saúde na prática de atividades físicas para Pessoas Vivendo com HIV e Aids, 

nas cidades de Recife e Belo Horizonte.  

7 - Documento técnico contendo proposta de implantação das ações estratégicas de sensibilização e 

capacitação de educadores físicos do Programa Academias da Saúde em seis capitais brasileiras, para 

implementar o manual de Recomendações de Atividades Físicas para Pessoas Vivendo com HIV e Aids (PVHA). 

8 - Documento técnico contendo análise das instituições credenciadas para o tratamento da lipodistrofia e 

lipoatrofia facial em portadores de HIV e Aids, que contemple o número de serviços e produtividade no período 

de 2011 e 2012 a partir de dados do DATASUS. 



5 – Qualificação 

Código 172/2012 – Consultor em saúde pública 

Nível superior completo na área da saúde, ciências humanas ou sociais. 

Experiência mínima de 9 (nove) anos em saúde pública ou em serviços públicos de atenção à saúde em DST, 

Aids e Hepatites Virais.  

Conhecimentos em planejamento de políticas públicas de saúde e legislação do Sistema Único de Saúde. 

6 – Local do Trabalho 

Os serviços serão desenvolvidos necessariamente em Brasília/DF.  

7 – Prazo para envio de currículos 

CVs devem ser cadastrados de 28/08/2012 a 01/09/2012 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 173/2012 

Objeto: Estudo de viabilidade, proposta de instrumentos, bem como análise das necessidades para 

desenvolvimento de pessoas, para o aprimoramento da gestão de pessoas do Departamento de 

Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais. 

 

 

1 – Atividades 

 Pesquisa bibliográfica; 

 Aplicação e pesquisa; 

 Levantamento e análise de perfis profissionais; 

 Levantamento e análise de cursos, treinamentos e capacitações realizados pelos colaboradores; 

 Mapeamento e mensuração por competências. 

2 – Prazo para Execução do Contrato 

17/09/2012 a 13/09/2013 

3 – Valor do Contrato 

R$ 74.250,00 (setenta e quatro mil duzentos e cinquenta reais) 

4 – Produtos 

1 - Documento técnico contendo estudo de viabilidade para implementação de pesquisa de avaliação do 

clima organizacional do Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais. 

2 - Documento técnico contendo proposta de instrumento para aplicação de pesquisa de percepção do 

clima organizacional do Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais.  

3 - Documento técnico contendo estudo do desenvolvimento de pessoas estratégicas que atuam no do 

Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais para aprimoramento da 

formação de líderes. 

4 - Documento técnico contendo proposta de instrumento para mensuração de resultados obtidos em 

treinamentos, realizados pelos colaboradores do Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das 

DST, Aids e Hepatites Virais. 

5 - Documento técnico contendo resultado da aplicação de questionário para mensuração de percepção do 

clima organizacional do Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais. 

6 - Documento técnico contendo análise das necessidades para desenvolvimento de treinamentos 

específicos para o corpo técnico do Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e 

Hepatites Virais. 

7 - Documento técnico contendo estudo de aplicabilidade de avaliação por competências para os 

colaboradores do Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais. 

5 – Qualificação 

Código 173/2012 – Consultor em gestão de pessoas; 

Nível superior completo em qualquer área de formação. 

Experiência mínima de 4 (quatro) anos em gestão de pessoas, gestão da informação e conhecimento de 

procedimentos de seleção e contratação de pessoas. 

Experiência em desenvolvimento de tecnologias de treinamento e desenvolvimento de pessoas. 

Conhecimento de normas para contratação de pessoa física no âmbito de projetos de cooperação técnica 

internacional firmados com organismos internacionais. 

6 – Local do Trabalho 

Os serviços serão desenvolvidos necessariamente em Brasília/DF.  

7 – Prazo para envio de currículos 

CVs devem ser cadastrados de 28/08/2012 a 01/09/2012 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 174/2012 

Objeto: Avaliação da satisfação, elaboração de plano de preparação e de análise qualitativa da 

promoção das ações de prevenção das DST, HIV, aids e hepatites virais do Departamento de 

Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais.  

 

 

1 – Atividades 

 Levantamento e análise da Comissão Nacional de Articulação com Movimentos Sociais. 

 Levantamento e análise da organização das reuniões da Comissão Nacional de DST, Aids e 

Hepatites Virais. 

 Levantamento e análise do Lançamento Oficial da Pesquisa do Conselho Empresarial Nacional para 

a Prevenção ao HIV/Aids. 

2 – Prazo para Execução do Contrato 

17/09/2012 a 13/09/2013 

3 – Valor do Contrato 

R$ 64.800,00 (sessenta e quatro mil e oitocentos reais). 

4 – Produtos 

1 - Documento técnico contendo avaliação da satisfação dos participantes na 35ª Reunião da Comissão 

Nacional de Articulação com Movimentos Sociais realizada no segundo semestre de 2012. 

2 - Documento técnico contendo proposta de plano para preparação da 114ª reunião da Comissão Nacional 

de DST, Aids e Hepatites Virais realizada em Brasília no primeiro trimestre de 2013. 

3 - Documento técnico contendo avaliação da 114ª reunião da Comissão Nacional de DST, Aids e Hepatites 

Virais realizada em Brasília no primeiro semestre de 2013. 

4 - Documento técnico contendo análise da participação do Departamento de Vigilância, Prevenção e 

Controle das DST, Aids e Hepatites Virais no lançamento oficial da Pesquisa do Conselho Empresarial 

Nacional para a Prevenção ao HIV/Aids realizado em São Paulo no segundo semestre de 2012. 

5 - Documento técnico contendo avaliação da 115ª reunião da Comissão Nacional de DST, Aids e Hepatites 

Virais realizada em Brasília no segundo semestre de 2013. 

5 – Qualificação 

Código 174/2012 – Consultor em eventos; 

Nível superior completo em qualquer área de formação. 

Experiência mínima de 2 (dois) anos  em planejamento, organização, execução de eventos. 

Conhecimento em monitoramento e avaliação de eventos e ações voltadas a saúde pública. 

Requerido conhecimento em inglês e/ou espanhol. 

6 – Local do Trabalho 

Os serviços serão desenvolvidos necessariamente em Brasília/DF.  

7 – Prazo para envio de currículos 

CVs devem ser cadastrados de 28/08/2012 a 01/09/2012 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 175/2012 

Objeto: Avaliação de desempenho dos sistemas utilizados na aérea de passagens, bem como 

análise dos gastos efetuados com passagens aéreas, diárias e reembolso de passagens pelo 

Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais. 

 

 

1 – Atividades 

 Análise e avaliação do fluxo dos processos de solicitação de passagens emitidas através do 

sistema de concessão de diárias e passagens – SCDP do Ministério da Saúde.  

 Análise financeira referente às emissões de passagens pelo Departamento de Vigilância, 

Prevenção e Controle das DST, AIDS e Hepatites Virais.  

 Análise de reembolso de passagens emitidas e não utilizadas pelo Departamento de Vigilância, 

Prevenção e Controle das DST, AIDS e Hepatites Virais. 

2 – Prazo para Execução do Contrato 

17/09/2012 a 13/09/2013 

3 – Valor do Contrato 

R$ 81.000,00 (oitenta e um mil reais). 

4 – Produtos 

1 - Documento técnico contendo proposta de Procedimento Operacional Padrão – POP para solicitação de 

passagens pelo Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, AIDS e Hepatites Virais por 

meio do Sistema de Concessão de Diárias e Passagens – SCDP do Ministério da Saúde.  

2 - Documento técnico contendo análise financeira referente às solicitações de reembolso de passagens 

aéreas emitidas pelo Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST,AIDS e Hepatites Virais 

para o IX Congresso Brasileiro de Prevenção das DST e AIDS, II Congresso Brasileiro de Prevenção das 

Hepatites Virais, VI Fórum Latino-Americano e do Caribe em HIV/AIDS e DST, V Fórum Comunitário Latino-

americano e do Caribe em HIV/AIDS e DST, ocorridos em São Paulo – SP, com vistas a subsidiar o 

planejamento de eventos de grande porte a serem realizados pelo Departamento de Vigilância, Prevenção 

e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais. 

3 - Documento técnico contendo análise financeira de gastos efetuados com passagens aéreas emitidas 

pelo Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, AIDS e Hepatites Virais no 3º trimestre de 

2012, com vistas a subsidiar o planejamento orçamentário do Departamento. 

4 - Documento técnico contendo análise financeira dos gastos efetuados com diárias emitidas pelo 

Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, AIDS e hepatites Virais no 4º trimestre de 

2012, com vistas a subsidiar o planejamento orçamentário do Departamento.  

5 - Documento técnico contendo análise financeira de reembolso de passagens aéreas emitidas pelo 

Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST,AIDS no 4º trimestre de 2012, para subsidiar 

ações de redução da solicitação de reembolsos. 

6 - Documento técnico contendo proposta de melhoria da “Aba de Prestação de Contas” no Sistema de 

Programação de Viagens do Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST,AIDS e hepatites 

Virais. 

7 - Documento técnico contendo análise financeira de gastos efetuados com passagens aéreas emitidas 

pelo Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, AIDS e hepatites Virais no 2º trimestre de 

2013 com vistas a subsidiar o planejamento orçamentário do Departamento.  

8 - Documento técnico contendo avaliação do desempenho da prestação de contas de passagens e diárias 

feitas pelo Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, AIDS e Hepatites Virais, com base 

na portaria do Ministério da Saúde de 31 de outubro de 2003, que dispõe sobre a solicitação, autorização, 

concessão e prestação de contas de diárias, passagens e hospedagem, no âmbito do Ministério da Saúde, e 

dá outras providências. 

5 – Qualificação 

Código 175/2012 – Consultor em análise de prestação de contas. 

Nível superior completo em qualquer área de formação. 

Experiência mínima de 6 (seis) anos na área de prestação de contas. 

Requerida experiência em análise de prestação de contas de projetos financiados com recursos de projetos 

de cooperação técnica internacional.  

Conhecimento na área de orçamento e finanças públicas. 

6 – Local do Trabalho 

Os serviços serão desenvolvidos necessariamente em Brasília/DF.  

7 – Prazo para envio de currículos 

CVs devem ser cadastrados de 28/08/2012 a 01/09/2012 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 176/2012 

Objeto: Desenvolvimento de ações com vistas à melhoria do processo licitatório do Departamento 

de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais, bem como análise técnica e 

financeira de processos licitatórios e contratos de pessoa jurídica realizados no âmbito do Projeto. 

 

 

1 – Atividades 

 Participações em reuniões técnicas com as áreas do Departamento de Vigilância, Prevenção e 

Controle de DST, AIDS e Hepatites Virais. 

 Levantamento e análise de processos licitatórios para aquisição de bens e serviços;  

 Levantamento e análise de documentos referente a processos licitatórios de eventos. 

2 – Prazo para Execução do Contrato 

17/09/2012 a 13/09/2013 

3 – Valor do Contrato 

R$ 81.000,00 (oitenta e um mil reais) 

4 – Produtos 

1 - Documento técnico contendo análise dos processos licitatórios conduzidos pelo projeto no 4º bimestre 

de 2012, avaliando o quantitativo de processos, valores contratados, processos cancelados, concluídos e 

em andamento. 

2 - Documento técnico contendo proposta de guia para monitoramento de contratos de pessoa jurídica 

referentes a serviços prestados no âmbito do projeto BRA/10/006. 

3 - Documento técnico contendo análise do quantitativo de processos licitatórios destinados a cursos para 

capacitação de técnicos do Departamento de Vigilância, Prevenção e controle das DST, Aids e Hepatites 

Virais no período de janeiro a dezembro de 2012, com vistas a subsidiar o planejamento orçamentário do 

Departamento. 

4 - Documento técnico contendo proposta de melhoria no fluxo de pagamentos a fornecedores dos 

processos licitatórios realizados no âmbito do projeto. 

5 - Documento técnico contendo análise das contratações realizadas no âmbito do projeto para a realização 

da Campanha de Carnaval de 2013, com objetivo de subsidiar o planejamento orçamentário do 

Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais. 

6 - Documento técnico contendo análise dos processos licitatórios para a realização das reuniões da 

Comissão Nacional de DST, Aids e Hepatites Virais – CNAIDS no exercício 2012. 

7 - Documento técnico contendo proposta de instrumento para o gerenciamento das contratações 

realizadas no âmbito do projeto BRA/10/006.   

5 – Qualificação 

Código 176/2012 – Consultor em gestão de convênios e contratos 

Nível superior completo em qualquer área de formação. 

Experiência mínima de 6 (seis) anos em gestão de convênios e contratos públicos e/ou privados. 

Conhecimento de regras do Banco Mundial e de organismos internacionais. 

Conhecimento de processos licitatórios. 

6 – Local do Trabalho 

Os serviços serão desenvolvidos necessariamente em Brasília/DF.  

7 – Prazo para envio de currículos 

CVs devem ser cadastrados de 28/08/2012 a 01/09/2012 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 177/2012 

Objeto: Desenvolvimento de ações que visem ao aprimoramento das atividades do setor de 

passagens do Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais. 

 

 

1 – Atividades 

 Levantamento e análise do desempenho do Setor de Passagens e Diárias do Departamento de 

Vigilância, Prevenção e Controle de DST, AIDS e Hepatites Virais.  

 Levantamento e análise contendo gastos com reembolsos de passagens e diárias emitidas pelo 

Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle de DST, AIDS e Hepatites Virais. 

 Análise do Sistema de Programação de Vagem do Departamento de Vigilância, Prevenção e 

Controle de DST, AIDS e Hepatites Virais. 

 Reuniões técnicas. 

2 – Prazo para Execução do Contrato 

17/09/2012 a 13/09/2013 

3 – Valor do Contrato 

R$ 81.000,00 (oitenta e um mil reais). 

4 – Produtos 

1 - Documento técnico contendo proposta de Procedimento Operacional Padrão (POP) para execução de 

passagens aéreas junto à empresa Flytour. 

2 - Documento técnico contendo análise financeira dos gastos com passagens e diárias para participação 

do Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais na XIX Conferência 

Internacional de Aids, com vistas a subsidiar o planejamento financeiro para participação do Departamento 

em eventos voltados ao tema das DST, aids e hepatites virais. 

3 - Documento técnico contendo análise e avaliação do desempenho do Setor de Passagens e Diárias do 

Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle de DST, AIDS e Hepatites Virais, com vistas a subsidiar 

ações de melhoria das atividades da área.  

4 - Documento técnico contendo proposta de atualização do manual de utilização do Sistema de 

Programação de Viagens do Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites 

Virais.  

5 - Documento técnico contendo análise financeira dos gastos com passagens e diárias emitidas no 1º 

trimestre de 2013 pelo Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle de DST, AIDS e Hepatites Virais, 

com vistas a subsidiar o planejamento orçamentário do Departamento.   

6 - Documento técnico contendo avaliação financeira das solicitações de reembolsos feitas em decorrência 

da participação do Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais na 

XIX Conferência Internacional de Aids, com vistas a subsidiar ações que visem a redução de reembolsos 

para eventos com a participação do Departamento. 

7 - Documento técnico contendo análise financeira dos gastos com reembolso de passagens e diárias 

emitidas no 2º trimestre de 2013 para o Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle de DST, AIDS e 

Hepatites Virais, com vistas a subsidiar o planejamento orçamentário do Departamento.   

8 - Documento técnico contendo proposta de atualização da aba Cadastro de Pessoas no Sistema de 

Programação de Viagem do Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites 

Virais. 

5 – Qualificação 

Código 177/2012 – Consultor em análise de prestação de contas 

Nível superior completo em qualquer área de formação. 

Experiência mínima de 6 (seis) anos na área de prestação contas. 

Requerida experiência em análise de prestação de contas de projetos financiados com recursos de projetos 

de cooperação técnica internacional. 

Conhecimento na área de orçamento e finanças públicas. 

6 – Local do Trabalho 

Os serviços serão desenvolvidos necessariamente em Brasília/DF.  

7 – Prazo para envio de currículos 

CVs devem ser cadastrados de 28/08/2012 a 01/09/2012 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 178/2012 

Objeto: Aprimoramento dos processos de gestão de pessoas e desenvolvimento humano do 

Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais. 

 

 

1 – Atividades 

 Participação em reuniões; 

 Pesquisa bibliográfica; 

 Levantamento de dados relativos à rotatividade dos colaboradores terceirizados do Departamento 

de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais; 

 Levantamento de dados relativos ao processo educativo voltado aos colaboradores terceirizados 

do Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais. 

2 – Prazo para Execução do Contrato 

17/09/2012 a 13/09/2013 

3 – Valor do Contrato 

R$ 64.800,00 (sessenta e quatro mil e oitocentos reais). 

4 – Produtos 

1 - Documento técnico contendo proposta de instrumento para avaliar a rotatividade de colaboradores 

terceirizados do Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais. 

2 - Documento técnico contendo proposta de medidas para diminuição da rotatividade dos colaboradores 

terceirizados do Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais. 

3 - Documento técnico contendo análise da participação e da avaliação dos participantes do processo 

educativo voltado aos colaboradores terceirizados do Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle 

das DST, Aids e Hepatites Virais. 

4 - Documento técnico contendo proposta de instrumento para mapeamento de competências dos 

colaboradores do Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais. 

5 - Documento técnico contendo avaliação dos resultados do processo educativo aos voltado colaboradores 

terceirizados do Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais, com 

vistas à continuidade do processo. 

6 - Documento técnico contendo estudo técnico do mapeamento de competências dos colaboradores do 

Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais. 

7 - Documento técnico contendo proposta de implementação de programa para avaliação de desempenho 

dos colaboradores do Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais. 

5 – Qualificação 

Código 178/2012 – Consultor em gestão de pessoas 

Nível superior completo em qualquer área de formação. 

Experiência mínima de 3 (três) anos em gestão de pessoas, gestão da informação e conhecimento de 

procedimentos de seleção e contratação de pessoas.  

Experiência em desenvolvimento de tecnologias de treinamento e desenvolvimento de pessoas. 

Conhecimento de normas para contratação de pessoa física no âmbito de projetos de cooperação técnica 

internacional firmados com organismos internacionais. 

6 – Local do Trabalho 

Os serviços serão desenvolvidos necessariamente em Brasília/DF.  

7 – Prazo para envio de currículos 

CVs devem ser cadastrados de 28/08/2012 a 01/09/2012 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 179/2012 

Objeto: Análise e proposta de melhoria para as atividades dos serviços gerais do Departamento de 

Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais e elaboração de layout para salas 

do Departamento. 

 

 

1 – Atividades 

 Levantamento da implantação e da logística de distribuição dos aparelhos de telefone VOIP no 

Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais. 

 Reunião com técnicos do Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e 

Hepatites Virais. 

 Análise das atividades do serviço de distribuição de documentos do Departamento de Vigilância, 

Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais. 

 Análise da necessidade estrutural, para elaboração de layout para salas do Departamento de 

Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais. 

2 – Prazo para Execução do Contrato 

17/09/2012 a 13/09/2013 

3 – Valor do Contrato 

R$ 64.800,00 (sessenta e quatro mil e oitocentos reais) 

4 – Produtos 

1 - Documento técnico contendo avaliação da implementação do sistema VOIP de telefonia no 

Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle de DST, AIDS e Hepatites Virais, com vistas à melhoria 

dos serviços.  

2 - Documento técnico contendo proposta de melhoria na logística de distribuição dos aparelhos de 

telefones VOIP, para atender às demandas do Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle de DST, 

AIDS e Hepatites Virais.  

3 - Documento técnico contendo proposta de melhoria no layout da sala do protocolo do Departamento de 

Vigilância, Prevenção e Controle de DST, AIDS e Hepatites Virais. 

4 - Documento técnico contendo proposta de padronização do fluxo dos serviços do protocolo do 

Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle de DST, Aids e Hepatites Virais. 

5 - Documento técnico contendo proposta de descentralização dos serviços do protocolo do Departamento 

de Vigilância, Prevenção e Controle de DST, AIDS e Hepatites Virais.  

6 - Documento técnico contendo proposta de grade de distribuição de bens patrimoniais adquiridos no 

segundo semestre de 2012 pelo Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle de DST, AIDS e 

Hepatites Virais.  

7 - Documento técnico contendo projeto de layout para as salas de reunião do Departamento de Vigilância, 

Prevenção e Controle de DST/Aids e Hepatites Virais. 

8 - Documento técnico contento avaliação do organograma dos serviços gerais do Departamento de 

Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais, com vistas ao aprimoramento das 

atividades desenvolvidas pela área. 

5 – Qualificação 

Código 179/2012 – Consultor em logística de recursos materiais 

Nível superior completo em qualquer área de formação. 
Experiência mínima de 03 (três) anos em logística de recursos materiais e gestão patrimonial. 
Experiência em planejamento organizacional. 
Conhecimento em controle de materiais de consumo e bens permanentes. 

6 – Local do Trabalho 

Os serviços serão desenvolvidos necessariamente em Brasília/DF.  

7 – Prazo para envio de currículos 

CVs devem ser cadastrados de 28/08/2012 a 01/09/2012 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 180/2012 

Objeto: Propostas de aprimoramento nos controles de patrimônio e de materiais expediente do 

Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, aids e Hepatites Virais. 

 

 

1 – Atividades 

 Análise financeira de consumo de material de expediente. 

 Análise situacional dos bens patrimonial, no ano de 2011, 2012 e 2013. 

 Revisão de manuais de controle Patrimonial e expediente. 

 Organização (fluxo e Organograma) da área de Serviços Gerais. 

 Estudo e análise na organização de atendimento, controle e melhoramento em geral na área. 

2 – Prazo para Execução do Contrato 

17/09/2012 a 13/09/2013 

3 – Valor do Contrato 

R$ 74.250,00 (setenta e quatro mil duzentos e cinquenta reais) 

4 – Produtos 

1 - Documento técnico contendo avaliação financeira do consumo de material de expediente pelo 

Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais, no primeiro semestre 

de 2012, com vistas a restruturação da distribuição por área técnica, visando à redução de gastos. 

2 - Documento técnico contendo análise situacional e financeira relacionada aos bens patrimoniais 

adquiridos, no ano de 2012, pelo Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle de DST, Aids e 

Hepatites Virais, no âmbito dos projetos da UNODC. 

3 - Documento técnico contendo avaliação do consumo dos materiais de expediente por área técnica do 

Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais no ano de 2012.  

4 - Documento técnico contendo revisão e proposta de atualização do manual das normas de controle 

Patrimonial do Departamento de vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais para o 

ano 2013. 

5 - Documento técnico contendo avaliação do organograma da Coordenação de Sustentabilidade, Gestão e 

Cooperação do Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais, com 

vistas à melhoria no processo de trabalho da área.  

6 - Documento técnico contendo proposta de atualização do sistema de controle de material de expediente 

do Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais. 

7 - Documento técnico contendo estudo técnico e logístico da distribuição de material de expediente no 

Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle de DST, Aids e Hepatites Virais. 

8 - Documento técnico contendo análise e proposta de melhorias no sistema de Patrimônio Departamento 

de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais. 

5 – Qualificação 

Código 180/2012 – Consultor em logística de recursos materiais 

Nível superior completo em qualquer área de formação. 

Experiência mínima de 4 (quatro) anos em logística de recursos materiais e gestão patrimonial. 
Experiência em planejamento organizacional. Conhecimento em controle de materiais de consumo e bens 
permanentes. 

6 – Local do Trabalho 

Os serviços serão desenvolvidos necessariamente em Brasília/DF.  

7 – Prazo para envio de currículos 

CVs devem ser cadastrados de 28/08/2012 a 01/09/2012 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 181/2012 

Objeto: Análise financeira referente a passagens e diárias emitidas pelo Departamento de 

Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais, para subsidiar ações futuras, bem 

como análise dos procedimentos e do sistema utilizado para emissão de passagens. 

 

 

1 – Atividades 

 Levantamento de dados referentes a passagens; 

 Pesquisa em sistemas; 

 Revisão do Sistema de Programação de Viagens; 

 Participação em reuniões com técnicos do Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das 

DST, Aids e Hepatites Virais; 

 Revisão bibliográfica. 

2 – Prazo para Execução do Contrato 

17/09/2012 a 13/09/2013 

3 – Valor do Contrato 

R$ 81.000,00 (oitenta e um mil reais). 

4 – Produtos 

1 - Documento técnico contendo análise das pendências de prestação de contas de passagens e diárias 

emitidas pelo Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids, Hepatites Virais no 1º 

semestre de 2012, com vistas a implementar ações que visem a redução dessas pendências. 

2 - Documento técnico contendo análise financeira dos gastos com diárias e auxílios emitidos pelo 

Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais no 3º trimestre 2012, 

com vistas a subsidiar o planejamento orçamentário do Departamento. 

3 - Documento técnico contendo proposta de implementação de aba no Sistema de Passagem do 

Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais para cadastramento de 

informações do vendor para replicação dos dados no sistema do PNUD. 

4 - Documento técnico contendo análise de gastos com passagens e diárias emitidas para o IX Congresso 

Brasileiro de Prevenção das DST e Aids, o II Congresso Brasileiro de Prevenção das Hepatites Virais, o VI 

Fórum Latino-americano e do Caribe em HIV/Aids e DST e o V Fórum Comunitário, com vistas a subsidiar 

planejamento financeiro para realização de eventos de grande porte pelo Departamento de Vigilância, 

Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais. 

5 - Documento técnico contendo análise financeira dos gastos com reembolsos de passagens no 3º 

trimestre de 2012 pelo Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle de DST, AIDS e Hepatites Virais, 

com vistas a subsidiar o planejamento orçamentário do Departamento. 

6 - Documento técnico contendo análise financeira dos gastos com passagens emitidas pelo Departamento 

de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais no 4º trimestre 2012, com vistas a 

subsidiar o planejamento orçamentário do Departamento. 

7 - Documento técnico contendo avaliação das devoluções de diárias não utilizadas ao setor de passagens 

do Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais, com vistas a 

subsidiar ações de melhoria nos procedimentos do setor para redução destas solicitações. 

8 - Documento técnico contendo análise do fluxo de solicitação de passagens e ajuda de custo por meio do 

projeto BRA/10/006 firmado com o PNUD, com vistas à melhoria do trâmite das solicitações pelo 

Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais. 

5 – Qualificação 

Código 181/2012 – Consultor em análise de prestação de contas 

Nível superior completo em qualquer área de formação. 

Experiência mínima de 6 (seis) anos na área de prestação de contas. 

Requerida experiência em análise de prestação de contas de projetos financiados com recursos de projetos 

de cooperação técnica internacional. 

Conhecimento na área de orçamento e finanças públicas. 

6 – Local do Trabalho 

Os serviços serão desenvolvidos necessariamente em Brasília/DF.  

7 – Prazo para envio de currículos 

CVs devem ser cadastrados de 28/08/2012 a 01/09/2012 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 182/2012 

Objeto: Elaboração de estudos técnicos com vistas à implementação da Gestão por Processos no 

Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST/Aids e Hepatites Virais. 

 

 

1 – Atividades 

 Pesquisa bibliográfica dos principais periódicos relacionados ao assunto gestão de processos; 

 Levantamento das competências dos colaboradores do Departamento de Vigilância, Prevenção e 

Controle das DST, Aids e Hepatites Virais;  

 Analisar e sistematizar dados coletados; 

 Identificar o fluxo dos processos de Recrutamento e Seleção do Departamento de Vigilância e 

Prevenção das DST, HIV, Aids e Hepatites Virais. 

2 – Prazo para Execução do Contrato 

17/09/2012 a 13/09/2013 

3 – Valor do Contrato 

R$ 60.480,00 (sessenta mil quatrocentos e oitenta reais). 

4 – Produtos 

1 - Documento técnico contendo estudo da implantação do Modelo de Gestão Organizacional voltada aos 

Recursos Humanos com foco na Gestão por Processos. 

2 - Documento técnico contendo mapeamento dos requisitos para implantação da Gestão de Processos 

Organizacionais para gestão de pessoas do Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, 

Aids e Hepatites Virais. 

3 - Documento técnico contendo mapeamento dos processos de Recrutamento e Seleção de candidatos 

para Departamento de Vigilância e Prevenção das DST, HIV, Aids e Hepatites Virais. 

4 - Documento técnico contendo estudo da implementação do Modelo Process Classification Framework 

(PCF) para gestão de pessoas do Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e 

Hepatites Virais. 

5 - Documento técnico contendo análise do Processo de Desenvolvimento e Gerenciamento do Capital 

Humano visando à implementação de medidas relacionadas à melhoria dos processos de trabalho. 

6 - Documento técnico contendo proposta para catalogação dos processos referentes à Gestão de Recursos 

Humanos do Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais. 

5 – Qualificação 

Código 182/2012 – Consultor em gestão de pessoas 

Nível superior completo em qualquer área de formação. 

Experiência mínima de 2 (dois) anos em gestão de pessoas, gestão da informação e conhecimento de 

procedimentos de seleção e contratação de pessoas.  

Experiência em desenvolvimento de tecnologias de treinamento e desenvolvimento de pessoas. 

Conhecimento de normas para contratação de pessoa física no âmbito de projetos de cooperação técnica 

internacional firmados com organismos internacionais. 

6 – Local do Trabalho 

Os serviços serão desenvolvidos necessariamente em Brasília/DF.  

7 – Prazo para envio de currículos 

CVs devem ser cadastrados de 28/08/2012 a 01/09/2012 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 183/2012 

Objeto: Planejamento para a melhoria da gestão logística de materiais para o Sistema de Educação 

a distância Telelab e do almoxarifado do Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das 

DST, AIDS e Hepatites Virais.   

 

 

1 – Atividades 

 Analisar e planejar o desenvolvimento da gestão logística do almoxarifado; 

 Levantamento e análise das melhorias e aquisições de equipamentos, logísticos para o 

desenvolvimento adequado do almoxarifado do Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle 

das DST/AIDS e Hepatites Virais; 

 Desenvolver cursos técnicos para a capacitação dos funcionários do almoxarifado. 

2 – Prazo para Execução do Contrato 

17/09/2012 a 13/09/2013 

3 – Valor do Contrato 

R$ 60.480,00 (sessenta mil quatrocentos e oitenta reais). 

4 – Produtos 

1 - Documento técnico contendo análise da distribuição dos manuais do Sistema de Educação a distância 

Telelab, armazenados no almoxarifado do Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids 

e Hepatites Virais, aos coordenadores dos hemocentros, com vistas ao aprimoramento do processo de 

distribuição.  

2 - Documento técnico contendo planejamento para eliminação de materiais de áudio e vídeos cassetes 

inutilizados dos cursos do Sistema de Educação a distância Telelab, estocados no almoxarifado do 

Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais.  

3 - Documento técnico contendo especificações técnicas para aquisição de manuais e vídeo para os cursos 

do Sistema de Educação a distância Telelab, programados para o 2º trimestre de 2013 com objetivo de 

capacitar os coordenadores dos laboratórios e hemocentros de saúde pública.  

4 - Documento técnico contendo análise do envio de materiais armazenados no almoxarifado do 

Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais, contendo quantitativo 

de recebimento no destino e de retorno ao almoxarifado, com vistas à melhoria na logística de materiais. 

5 - Documento técnico contendo proposta de implementação de novas tecnologias para aprimoramento do 

processo logístico do almoxarifado do Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e 

Hepatites Virais. 

6 - Documento técnico contendo proposta de curso de capacitação aos colaboradores que prestam serviço 

no almoxarifado do Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais, 

com vistas à melhoria do desenvolvimento das tarefas no processo logístico de materiais do Departamento. 

5 – Qualificação 

Código 183/2012 – Consultor em logística de recursos materiais 

Nível superior completo em qualquer área de formação. 

Experiência mínima de 2 (dois) anos em logística de recursos materiais e gestão patrimonial. 
Experiência em planejamento organizacional. Conhecimento em controle de materiais de consumo e bens 
permanentes. 

6 – Local do Trabalho 

Os serviços serão desenvolvidos necessariamente em Brasília/DF.  

7 – Prazo para envio de currículos 

CVs devem ser cadastrados de 28/08/2012 a 01/09/2012 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 184/2012 

Objeto: Análise técnica dos processos educativos voltados aos colaboradores terceirizados do 

Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, AIDS e Hepatites Virais, com vistas ao 

aperfeiçoamento de pessoal. 

 

 

1 – Atividades 

 Pesquisa exploratória quantitativa e qualitativa relacionada aos colaboradores do Departamento 

de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, AIDS e Hepatites Virais; 

 Mapear e analisar as atividades desenvolvidas pelos colaboradores terceirizados do Departamento 

de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, AIDS e Hepatites Virais; 

 Levantamento de dados acerca dos processos educativos  voltados aos colaboradores terceirizados 

do Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, AIDS e Hepatites Virais; 

 Sistematização de propostas metodológicas com vistas ao aperfeiçoamento de pessoal. 

2 – Prazo para Execução do Contrato 

17/09/2012 a 13/09/2013 

3 – Valor do Contrato 

R$ 60.480,00 (sessenta mil quatrocentos e oitenta reais). 

4 – Produtos 

1 - Documento técnico contendo estudo relacionado ao perfil dos colaboradores que atuam na Coordenação 

Sustentabilidade, Gestão e Cooperação, com o objetivo de mapear as atividades desenvolvidas neste 

segmento, no âmbito do Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites 

Virais. 

2 - Documento técnico contendo análise comparativa dos processos educativos voltados aos colaboradores 

terceirizados realizados pelo Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites 

Virais, com vistas ao alinhamento de novo processo. 

3 - Documento técnico contendo estudo do índice de absenteísmo dos colaboradores do Departamento de 

Vigilância, prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais, no primeiro semestre de 2012. 

4 - Documento técnico contendo proposta metodológica para processo educativo voltado aos colaboradores 

terceirizados do Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais, a ser 

implementado em 2014. 

5 - Documento técnico contendo proposta de cronograma para realização de processo educativo voltado 

aos colaboradores terceirizados do Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e 

Hepatites Virais, a ser implementado em 2014. 

6 - Documento contendo proposta de oficina sobre prevenção das DST/HIV/aids e hepatites virais para ser 

realizada no processo educativo voltado colaboradores terceirizados a realizado pelo Departamento de 

Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais. 

5 – Qualificação 

Código 184/2012 – Consultor em gestão de pessoas 

Nível superior completo em qualquer área de formação. 

Experiência mínima de 2 (dois) anos em gestão de pessoas, gestão da informação e conhecimento de 

procedimentos de seleção e contratação de pessoas. Experiência em desenvolvimento de tecnologias de 

treinamento e desenvolvimento de pessoas. 

Conhecimento de normas para contratação de pessoa física no âmbito de projetos de cooperação técnica 

internacional firmados com organismos internacionais. 

6 – Local do Trabalho 

Os serviços serão desenvolvidos necessariamente em Brasília/DF.  

7 – Prazo para envio de currículos 

CVs devem ser cadastrados de 28/08/2012 a 01/09/2012 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 185/2012 

Objeto: Desenvolvimento de ações com vistas à melhoria da logística de medicamentos para 

tratamento da aids do Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites 

Virais, bem como análise da Programação para Aquisição de Medicamentos Antirretrovirais. 

 

 

1 – Atividades 

 Desenvolvimento e implementação de instrumentos de controle e avaliação da Programação para 

Aquisição de Medicamentos Antirretrovirais, de acordo com a Política de Medicamentos/Aids do 

Ministério da Saúde;  

 Análise dos relatórios de controle de medicamentos/aids quanto ao uso, consumo e pacientes; 

 Análise dos relatórios de controle de medicamentos/aids quanto ao movimento de estoque; 

 Implementação de estratégias para subsidiar melhorias no controle logístico dos 

medicamentos/aids a partir das análises de dados gerados no controle logístico de 

medicamentos/aids. 

 Análise dos gastos com a aquisição de medicamentos/aids e impacto no orçamento do Ministério 

da Saúde. 

 Análise estatística de dados gerados a partir do controle logístico de medicamentos/aids. 

 Implementação de indicadores acerca do gerenciamento logístico de medicamentos/aids. 

2 – Prazo para Execução do Contrato 

17/09/2012 a 13/09/2013 

3 – Valor do Contrato 

R$ 78.300,00 (setenta e oito mil e trezentos reais). 

4 – Produtos 

1 - Documento técnico contendo proposta de fluxo para cálculo das estimativas de necessidades de 

antirretrovirais para compor a Programação Anual para Aquisição de Antirretrovirais de 2013. 

2 - Documento técnico contendo proposta de revisão e de melhoria do gerenciamento logístico de 

medicamentos antirretrovirais do Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e 

Hepatites Virais, quanto às estratégias de ressuprimento de medicamentos do núcleo de melhoria da rede 

logística. 

3 - Documento técnico contendo análise dos relatórios de controle de medicamentos antirretrovirais quanto 

ao uso, consumo e pacientes, encaminhados pelas Coordenações DST/Aids do país, com vistas à 

elaboração de base para o cálculo das estimativas de cobertura dos tratamentos.  

4 - Documento técnico contendo análise dos relatórios de controle de medicamentos antirretrovirais quanto 

ao movimento de estoque (entradas, saldos, remanejamentos, distribuições, dispensações), encaminhados 

pelas Coordenações de DST/Aids do país, com vistas à elaboração de base para o cálculo das estimativas 

de cobertura dos tratamentos. 

5 - Documento técnico contendo relatório da execução da Programação para Aquisição de Medicamentos 

Antirretrovirais - 2012 e as estratégias adotadas para garantir o abastecimento dos antirretrovirais na 

Rede Pública de Saúde. 

6 - Documento técnico contendo avaliação do desempenho dos laboratórios públicos nacionais quanto ao 

cumprimento e perspectiva de entrega da produção alocada dos medicamentos de aids, referente à 

Programação 2012. 

7 - Documento técnico contendo análise estatística dos dados gerados a partir do controle logístico de 

medicamentos antirretrovirais, para fins estratégicos e normativos. 

5 – Qualificação 

Código 185/2012 – Consultor em logística de insumos estratégicos de saúde 

Nível superior completo em qualquer área de formação. 

Experiência mínima de 5 (cinco) anos em cadeia logística de insumos estratégicos em saúde. 

Conhecimento de política de prevenção às DST/HIV/aids e/ou Hepatites Virais, modelos de prevenção, 

normas de vigilância sanitária, marketing social e saúde pública. Conhecimento de cadeia logística de 

medicamentos, antirretrovirais, vacinas e preservativos destinados à prevenção e tratamento das 

DST/HIV/aids e/ou Hepatites Virais. 

6 – Local do Trabalho 

Os serviços serão desenvolvidos necessariamente em Brasília/DF.  

7 – Prazo para envio de currículos 

CVs devem ser cadastrados de 28/08/2012 a 01/09/2012 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 186/2012 

Objeto: Desenvolvimento de ações junto ao Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das 

DST, Aids e Hepatites Virais para a elaboração de estudos de logística para os medicamentos 

antirretrovirais distribuídos pelo Ministério da Saúde. 

 

 

1 – Atividades 

 Levantar os pontos críticos que interferem na distribuição dos medicamentos antirretrovirais; 

 Analisar informações quanto à movimentação de estoque e ao consumo dos antirretrovirais 

encaminhados para as Coordenações Estaduais; 

 Consolidar as informações por UF para a análise de cobertura dos medicamentos antirretrovirais 

na rede de distribuição; 

 Levantar o número de pacientes que fazem uso de medicamentos antirretrovirais, elaborando um 

histórico que contemple o número de pacientes por ano e por medicamento. 

2 – Prazo para Execução do Contrato 

17/09/2012 a 13/09/2013 

3 – Valor do Contrato 

R$ 78.300,00 (setenta e oito mil e trezentos reais) 

4 – Produtos 

1 - Documento técnico contendo análise do consumo dos antirretrovirais da classe de Inibidores de 

Protease em 2011, avaliando o número de pacientes em tratamento por região. 

2 - Documento técnico contendo análise das distribuições de medicamentos antirretrovirais e do consumo 

de cada um deles em 2011 no estado de São Paulo para auxiliar no planejamento logístico de 

medicamentos antirretrovirais. 

3 - Documento técnico contendo análise dos medicamentos antirretrovirais que correspondem à classe de 

Não Nucleosídeos e dos medicamentos que não compõem classes de antirretrovirais, mas que 

apresentaram aumento de consumo junto aos esquemas terapêuticos de 2011, como o Inibidor de Fusão, 

o Tenofovir 300mg e a Etravirina 100mg, com vistas a subsidiar as tendências de aquisição de 

medicamentos para tratamento do HIV/Aids.  

4 - Documento técnico contendo avaliação por UF do número total de pacientes por medicamentos 

antirretrovirais no Brasil em 2012, destacando o uso de Zidovudina Injetável em parturientes, recém-

nascidos e gestantes para a redução da transmissão vertical. 

5 - Documento técnico contendo análise do consumo dos antirretrovirais da classe de Nucleosídeos em 

2012, avaliando o número de pacientes em tratamento por região. 

6 - Documento contendo análise técnica do consumo dos antirretrovirais da classe de Pediátricos em 2012, 

avaliando o número de pacientes em tratamento por região. 

7 - Documento técnico contendo análise da distribuição e do consumo de antirretrovirais distribuídos pelo 

Ministério da Saúde para o estado do Rio de Janeiro considerando as dificuldades no controle logístico dos 

medicamentos antirretrovirais no estado. 

5 – Qualificação 

Código 186/2012 – Consultor em logística de insumos estratégicos de saúde 

Nível superior completo em qualquer área de formação. 

Experiência mínima de 5 (cinco) anos em cadeia logística de insumos estratégicos em saúde. 

Conhecimento de política de prevenção às DST/HIV/aids e/ou Hepatites Virais, modelos de prevenção, 

normas de vigilância sanitária, marketing social e saúde pública. Conhecimento de cadeia logística de 

medicamentos, antirretrovirais, vacinas e preservativos destinados à prevenção e tratamento das 

DST/HIV/aids e/ou Hepatites Virais. 

6 – Local do Trabalho 

Os serviços serão desenvolvidos necessariamente em Brasília/DF.  

7 – Prazo para envio de currículos 

CVs devem ser cadastrados de 28/08/2012 a 01/09/2012 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 187/2012 

Objeto: Análise do consumo de medicamentos utilizados para tratamento das hepatites virais no 

Brasil, bem como avaliação da rede de atendimento às pessoas que vivem com hepatites virais. 

 

 

1 – Atividades 

 Levantamento dos dados referentes às aquisições de kits de HBV-DNA realizadas pelo 

Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais; 

 Levantamento de dados encaminhados pelas Unidades da Federação conforme portaria nº 2981 

de 26 de novembro 2009; 

 Pesquisa bibliográfica do protocolo clínico e das diretrizes terapêuticas para o tratamento da 

hepatite viral C; 

 Pesquisa bibliográfica do protocolo clínico e das diretrizes terapêuticas para o tratamento da 

hepatite viral crônica B e coinfecções. 

2 – Prazo para Execução do Contrato 

17/09/2012 a 13/09/2013 

3 – Valor do Contrato 

R$ 78.300,00 (setenta e oito mil e trezentos reais). 

4 – Produtos 

1 - Documento técnico contendo diagnóstico do impacto da ampliação da rede de quantificação da carga 

viral da hepatite B no Brasil do ano de 2010 até 2012.  

2 - Documento técnico contendo análise do consumo dos medicamentos utilizados para resgate terapêutico 

no tratamento da hepatite viral crônica B, de acordo com a portaria n.° 2.981 de 2009, no período de 2010 

ao primeiro semestre de 2012. 

3 - Documento técnico contendo análise comparativa da utilização dos reagentes para diagnóstico 

automatizado da hepatite B e da hepatite C no ano de 2012. 

4 - Documento técnico contendo análise comparativa do crescimento do número de pacientes em 

tratamento para a hepatite viral B após incorporação do Programa Nacional de Hepatites virais – PNHV ao 

Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais  de janeiro de 2010 a 

junho de 2012. 

5 - Documento técnico contendo análise do impacto da incorporação do Entecavir 1,0mg, por meio da 

portaria n.° 7 de 13 de junho de 2011, na utilização do Entecavir 0,5mg, detalhando os dados por 

Unidades da Federação, no período de janeiro de 2011 até junho de 2012. 

6 - Documento técnico contendo análise comparativa do perfil dos usuários que fazem uso de 

medicamentos para o tratamento da hepatite B, conforme critérios estabelecidos no Protocolo Clínico e 

Diretrizes Terapêuticas para o Tratamento da Hepatite Viral Crônica B e Coinfecções no ano de 2012.  

7 - Documento técnico contendo análise comparativa do crescimento no consumo dos Interferons 

Peguilhados e dos Interferons Convencionais, no período de 2010 até o primeiro semestre de 2012. 

8 - Documento técnico contendo análise comparativa do custo versus demanda dos medicamentos para o 

tratamento da hepatite viral C no período de 2010 até 2012. 

5 – Qualificação 

Código 187/2012 – Farmacêutico 

Nível superior completo em farmácia. 

Experiência mínima de 5 (cinco) anos em desenvolvimento, produção ou análise de fármacos. 

Requerida experiência em logística de insumos e medicamentos. 

6 – Local do Trabalho 

Os serviços serão desenvolvidos necessariamente em Brasília/DF.  

7 – Prazo para envio de currículos 

CVs devem ser cadastrados de 28/08/2012 a 01/09/2012 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 188/2012 

Objeto: Estudos técnicos voltados à melhoria no fluxo da logística dos insumos para o diagnóstico 

do HIV e das hepatites virais, referentes à aquisição e à distribuição desses insumos pelo 

Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais. 

 

 

1 – Atividades 

 Análise e levantamento das aquisições dos insumos utilizados nas testagens de HIV. 

 Participação em reuniões para discussão para o melhor andamento das distribuições efetuadas 

pelo Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais. 

 Elaboração de estratégias com a finalidade de contribuir para a melhora da forma de recepção 

pelos estados dos insumos adquiridos pelo Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das 

DST, Aids e Hepatites Virais. 

2 – Prazo para Execução do Contrato 

17/09/2012 a 13/09/2013 

3 – Valor do Contrato 

R$ 78.300,00 (setenta e oito mil e trezentos reais). 

4 – Produtos 

1 - Documento técnico contendo análise das distribuições dos testes rápidos para diagnóstico das Hepatites 

B e C aos estados da região Norte. 

2 - Documento técnico contendo análise do quantitativo em estoque dos insumos relativos aos testes 

rápidos de hepatite B e C e proposta para nova aquisição. 

3 - Documento técnico contendo proposta de Procedimento Operacional Padrão – POP para realização do 

controle de recebimento e de estoque dos insumos de HIV e Aids nos almoxarifados das coordenações 

estaduais. 

4 - Documento técnico contendo análise crítica da distribuição dos insumos de tratamento das hepatites B 

e C no segundo semestre de 2012. 

5 - Documento técnico contendo análise das distribuições dos testes de sífilis no ano de 2012, com o 

objetivo de identificar se o quantitativo de testes adquiridos pelo Departamento Vigilância, Prevenção e 

Controle das DST, Aids e Hepatites virais está em consonância com as demandas apresentadas pelos 

Estados. 

6 - Documento técnico contendo diagnóstico situacional da cobertura dos testes rápidos de hepatites virais 

no segundo semestre de 2012. 

5 – Qualificação 

Código 188/2012 – Consultor em logística de insumos estratégicos de saúde 

Nível superior completo em qualquer área de formação. 

Experiência mínima de 5 (cinco) anos em cadeia logística de insumos estratégicos em saúde. 

Conhecimento de política de prevenção às DST/HIV/aids e/ou Hepatites Virais, modelos de prevenção, 

normas de vigilância sanitária, marketing social e saúde pública. 

Conhecimento de cadeia logística de medicamentos, antirretrovirais, vacinas e preservativos destinados à 

prevenção e tratamento das DST/HIV/aids e/ou Hepatites Virais. 

6 – Local do Trabalho 

Os serviços serão desenvolvidos necessariamente em Brasília/DF.  

7 – Prazo para envio de currículos 

CVs devem ser cadastrados de 28/08/2012 a 01/09/2012 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 189/2012 

Objeto: Aprimoramento da capacidade de resposta do Departamento de Vigilância, Prevenção e 

Controle das DST, AIDS e Hepatites Virais através da melhoria do suporte técnico e da estrutura de 

tecnologia da informação. 

 

 

1 – Atividades 

 Analisar a instalação dos softwares, verificando compatibilidade com diferentes sistemas 

operacionais/hardware/software; 

 Testes de hardware e software com diferentes ambientes operacionais; 

  Levantamento de licenças de softwares instalados nos notebooks do Departamento de Vigilância, 

Prevenção e Controle das DST, AIDS e Hepatites Virais. 

 Análise de dados estatísticos e comparativos. 

2 – Prazo para Execução do Contrato 

17/09/2012 a 13/09/2013 

3 – Valor do Contrato 

R$ 74.250,00 (setenta e quatro mil, duzentos e cinquenta reais). 

4 – Produtos 

1 - Documento técnico contendo avaliação dos benefícios obtidos com a utilização de videoconferência pelo 

Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, AIDS e Hepatites Virais.  

2 - Documento técnico contendo projeto para atualização das versões dos softwares instalados nos 

Notebooks Lenovo T400 para utilização no Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, 

AIDS e Hepatites Virais.  

3 - Documento técnico contendo projeto para implantação do Internet Explorer 9 nos computadores do 

Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, AIDS e Hepatites Virais.  

4 - Documento técnico contendo proposta para elaboração da Norma de Tratamento de Mídias, com o 

objetivo de estabelecer regras quanto ao manuseio e armazenamento das  informações necessárias à 

realização das atividades do Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, AIDS e Hepatites 

Virais.  

5 - Documento técnico contendo estudo sobre a viabilidade de implantação de um controlador de domínio 

adicional no Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, AIDS e Hepatites Virais.  

6 - Documento técnico contendo manual de utilização e configuração dos aparelhos de videoconferência 

“Polycom vsx 6000” utilizados no Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, AIDS e 

Hepatites Virais.  

7 - Documento técnico contendo análise dos recursos e funcionalidades do software de conferência WEBEX, 

utilizado no Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, AIDS e Hepatites Virais. 

8 - Documento técnico contendo estudo para implantação da versão “Snow Leopard” nos computadores 

MAC OS utilizados no Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, AIDS e Hepatites Virais. 

5 – Qualificação 

Código 189/2012 – Analista de suporte. 

Nível superior completo em qualquer área de formação. 

Experiência mínima de 4 (quatro) anos na área de suporte e manutenção de hardware e software.  

Domínio de ferramentas do MS Office, comunicação de dados, configurações, cabeamento estruturado e 

conhecimento de rede local e remota.  

Domínio de configuração e instalação de internet e correio eletrônico.  

Domínio dos sistemas operacionais Windows NT/NT, Server/2000/2000 e Server/XP.  

Requerido conhecimento de switch, hub e nobreak e domínio de segurança de dados. 

6 – Local do Trabalho 

Os serviços serão desenvolvidos necessariamente em Brasília/DF.  

7 – Prazo para envio de currículos 

CVs devem ser cadastrados de 28/08/2012 a 01/09/2012 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 190/2012 

Objeto: Desenvolvimento de propostas com vistas ao aprimoramento da infraestrutura dos serviços 

de transmissão de Rádio e TV do Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e 

Hepatites Virais. 

 

 

1 – Atividades 

 Analisar a infraestrutura de Rádio e TV utilizada durante o IX Congresso de Prevenção de 

DST/Aids e Hepatites Virais 

 Pesquisar e analisar as vantagens de utilização de um novo software de transmissão ao vivo 

(WIRECAST). 

 Analisar a infraestrutura existente e propor a implementação da rede de voz sobre IP (VOIP). 

 Analisar, desenvolver o projeto e propor a implementação do circuito de CFTV. 

 Analisar, desenvolver o projeto e propor a reestruturação da infraestrutura de iluminação, vídeo e 

sonorização para o estúdio de gravação do Audiovisual. 

2 – Prazo para Execução do Contrato 

17/09/2012 a 13/09/2013 

3 – Valor do Contrato 

R$ 64.800,00 (sessenta e quatro mil e oitocentos reais). 

4 – Produtos 

1 - Documento técnico contendo análise de leiaute e infraestrutura da sala de Rádio e TV do IX Congresso 

de Prevenção de DST/Aids e Hepatites Virais do Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das 

DST, Aids e Hepatites Virais, com os seguintes requisitos: Introdução, Requisitos Mínimos, Descrição das 

Atividades e Conclusão. 

2 - Documento técnico contendo análise e implementação do novo software de transmissão ao vivo 

(WIRECAST) em eventos do Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites 

Virais, com os seguintes requisitos: Introdução, Requisitos Mínimos, Descrição das Atividades e Conclusão. 

3 - Documento técnico contendo proposta para implementação de infraestrutura para rede de voz sobre IP  

(VOIP) para o Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais, com os 

seguintes requisitos: Introdução, Requisitos Mínimos, Descrição das Atividades e Conclusão.  

4 - Documento técnico contendo proposta de elaboração e construção do Circuito Fechado de TV (CFTV) 

para o Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais, com os 

seguintes requisitos: Introdução, Requisitos Mínimos, Descrição das Atividades e Conclusão.  

5 - Documento técnico contendo proposta de reestruturação da infraestrutura do estúdio de gravação do 

Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais, com os seguintes 

requisitos: Introdução, Requisitos Mínimos, Descrição das Atividades e Conclusão. 

5 – Qualificação 

Código 190/2012 – Analista de redes. 

Nível superior completo em qualquer área de formação. 

Experiência mínima de 3 (três) anos na área de redes. 

Domínio dos sistemas operacionais Windows NT/NT, Windows 2003 Server ou Linux, configuração e 

instalação de roteadores, switch, hub, cabeamento estruturado, redes locais e remotas, configuração e 

instalação de internet e correio eletrônico. 

Domínio em segurança de dados. 

6 – Local do Trabalho 

Os serviços serão desenvolvidos necessariamente em Brasília/DF.  

7 – Prazo para envio de currículos 

CVs devem ser cadastrados de 28/08/2012 a 01/09/2012 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 191/2012 

Objeto: Mapeamento dos indivíduos com HIV monitorados pelo sistema de controle de exames 

laboratoriais, bem como elaboração de indicadores para o sistema de monitoramento clínico do HIV.   

 

 

1 – Atividades 

 Levantamento das informações relacionadas a construção de modelo lógico; 

 Levantamento de fontes para revisão sistemática de literatura; 

 Levantamento de técnica sobre relacionamento probabilístico; 

 Levantamento de material sobre técnicas estatísticas de geoprocessamento. 

2 – Prazo para Execução do Contrato 

17/09/2012 a 13/09/2013 

3 – Valor do Contrato 

R$ 81.000,00 (oitenta e um mil reais). 

4 – Produtos 

1 - Documento técnico contendo modelo lógico da agenda estratégica da Secretaria de Vigilância em 

Saúde.referente ao bloco das doenças transmissíveis: Diagnóstico tardio da infecção pelo HIV, Teste rápido 

de HIV, Portadores de Hepatite C tratados e Teste rápido para sífilis.  

2 - Documento técnico contendo revisão bibliográfica de artigos relacionados ao HIV provenientes de 

estudos realizados no Brasil até 2012 com vistas a catalogação de publicações sobre o tema.  

3 - Documento técnico contendo parecer final do ano de 2012 dos indicadores da agenda estratégica da 

Secretaria de Vigilância em Saúde: Diagnóstico tardio da infecção pelo HIV, Teste rápido de HIV, 

Portadores de Hepatite C tratados e Teste rápido para sífilis.  

4 - Documento técnico contendo metodologia aplicada na identificação de duplicidades do sistema de 

controle de exames laboratoriais e sistema de controle logístico de medicamentos.   

5 - Documento técnico contendo elaboração de indicadores para o sistema de monitoramento clínico do 

HIV.  

6 - Documento técnico contendo revisão bibliográfica e síntese sobre técnicas estatísticas de 

geoprocessamento em saúde disponíveis na literatura.  

7 - Documento técnico contendo análise e mapeamento dos indivíduos com HIV monitorados pelo sistema 

de controle exames laboratoriais no ano de 2011. 

5 – Qualificação 

Código 191/2012 – Consultor em estatística; 

Nível superior completo na área das ciências exatas. 

Experiência mínima de 6 (seis) anos em estatística descritiva aplicada à área de saúde, análise estatística 

de dados ou de estoque e distribuição. 

Requerido conhecimento em sistemas de informação da área de saúde pública. 

Experiência em análise estatística de dados em DST/HIV/aids e/ou Hepatites Virais. 

6 – Local do Trabalho 

Os serviços serão desenvolvidos necessariamente em Brasília/DF.  

7 – Prazo para envio de currículos 

CVs devem ser cadastrados de 28/08/2012 a 01/09/2012 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 192/2012 

Objeto: Elaborar documentos técnicos para o aprimoramento de ações com objetivo de melhorar a 

qualidade de vida de pessoas vivendo com HIV/Aids e Hepatites Virais. 

 

 

1 – Atividades 

 Elaboração de pesquisa bibliográfica e de referencial teórico, bem como discussão com grupos de 

trabalho para elaboração de documentos; 

 Participação em reuniões técnicas com as áreas do Departamento de Vigilância, Prevenção e 

Controle das DST, AIDS, Hepatites Virais e áreas afins.  

 Levantamento da distribuição de medicamentos anti-TB nos Serviços de Assistência Especializada; 

 Elaboração de Nota Técnica para distribuição de Rifabutina na rede de saúde; 

 Análise de guidelines nacionais e internacionais do HIV, coinfecção e biossegurança;  

 Reunião com grupo de trabalho para avaliação do Projeto TB-HIV financiado pela USAID; 

 Análise de dados e resultados da oficina TB-HIV Sociedade Civil e Profissionais de Saúde (Projeto 

Fundo Global/USAID). 

2 – Prazo para Execução do Contrato 

17/09/2012 a 13/09/2013 

3 – Valor do Contrato 

R$ 82.350,00 (oitenta e dois mil trezentos e cinquenta reais). 

4 – Produtos 

1 - Documento técnico contendo proposta de adesão à terapia antirretroviral no Consenso Adultos 

Infectados pelo HIV 2012. 

2 - Documento técnico contendo avaliação da Oficina de Coinfecção Tuberculose-HIV (TB-HIV) para 

Sociedade Civil e Profissionais de saúde em Paranaguá-PR. 

3 - Documento técnico contendo proposta do Serviço de Assistência Especializada (SAE) como serviço de 

referência para atendimento de pacientes coinfectados Tuberculose-HIV (TB-HIV). 

4 - Documento técnico contendo proposta de conteúdo do manual de Recomendações sobre Controle de 

Infecção/Biossegurança nos Serviços de Assistência Especializada (SAE). 

5 - Documento técnico contendo proposta para disponibilização de medicamentos anti-TB (rifabutina) para 

pacientes coinfectados com Tuberculose-HIV (TB-HIV) nos Serviços de Assistência Especializada (SAE). 

6 - Documento técnico contendo avaliação das ações e resultados do Projeto Tuberculose-HIV (TB-HIV) 

financiado pela United States Agency for International Development (USAID). 

7 - Documento técnico contendo proposta de instrumento para monitoramento e adesão de pacientes 

coinfectados Tuberculose-HIV (TB-HIV) atendidos nos Serviços de Assistência Especializada (SAE). 

8 - Documento técnico contendo análise da Programação Anual de Metas (PAM) do primeiro semestre de 

2013, quanto à assistência integral às pessoas vivendo com HIV/Aids (PVHA) da Região Sul, no que se 

refere ao cuidado e melhoria da qualidade de vida. 

5 – Qualificação 

Código 192/2012 – Consultor em saúde pública. 

Nível superior completo na área da saúde, ciências humanas ou sociais. 

Pós-graduação na área da saúde. 

Experiência mínima de 5 (cinco) anos em saúde pública ou em serviços públicos de atenção à saúde em 

DST, Aids e Hepatites Virais.  Conhecimentos em planejamento de políticas públicas de saúde e legislação 

do Sistema Único de Saúde. 

6 – Local do Trabalho 

Os serviços serão desenvolvidos necessariamente em Brasília/DF.  

7 – Prazo para envio de currículos 

CVs devem ser cadastrados de 28/08/2012 a 01/09/2012 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 193/2012 

Objeto: Revisão de conteúdos do suplemento do protocolo clínico e das diretrizes terapêuticas para 

hepatite viral C e coinfecções, bem como das recomendações terapêuticas para adultos infectados 

com HIV. 

 

 

1 – Atividades 

 Revisar literatura científica, incluindo principais protocolos terapêuticos internacionais sobre a 

utilização de antirretrovirais para a profilaxia HIV; 

 Realizar reuniões presenciais com especialistas no manejo de antirretrovirais; 

 Revisar literatura científica para estimativa de parâmetros de transição de fibrose hepática e 

mortalidade em populações com hepatite crônica C; 

 Elaborar modelo matemático para estimativa de população com falha ao esquema ao tratamento 

para hepatite C crônica preconizado no Brasil para avaliação de impacto orçamentário com 

introdução de novas tecnologias; 

 Revisar literatura científica sobre a eficácia e segurança do maraviroque para populações 

multifalhadas infectadas com HIV; 

 Revisar literatura científica sobre as principais neoplasias definidoras de Aids e seu manejo clínico; 

 Realizar reuniões presenciais com especialistas no manejo de hepatites virais para apreciação dos 

questionamentos da consulta pública referente ao documento de utilização de inibidores de 

protease no SUS a ser apresentado à Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS; 

 Revisar literatura científica sobre a eficácia e segurança do telaprevir e boceprevir para hepatite 

crônica C;  

 Revisar literatura científica sobre resistência viral em pacientes infectados com HIV-1 não 

expostos à Terapia Antirretroviral (TARV). 

2 – Prazo para Execução do Contrato 

17/09/2012 a 13/09/2013 

3 – Valor do Contrato 

R$ 105.300,00 (cento e cinco mil e trezentos reais) 

4 – Produtos 

1 - Documento técnico contendo revisão de conteúdos sobre Profilaxia Pré-exposição do HIV no protocolo 

clínico de manejo da infecção pelo HIV em adultos.  

2 - Documento técnico contendo modelagem, parâmetros e estimativa de população para tratamento com 

inibidores de protease no contexto da terapia da hepatite crônica C. 

3 - Documento técnico contendo revisão de conteúdos sobre Eficácia e Segurança do Maraviroque 

compondo esquema de terceira linha no HIV na proposta de incorporação destinada à Comissão de 

Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (SUS). 

4 - Documento técnico contendo revisão de conteúdos sobre Alterações Neurocognitivas do HIV no 

protocolo clínico de manejo da infecção pelo HIV em adultos.  

5 - Documento técnico contendo revisão de conteúdos sobre Eficácia e Segurança do Boceprevir e 

Telaprevir para retratamento de Hepatite C crônica na proposta de incorporação destinada à Comissão de 

Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (SUS).  

6 - Documento contendo parecer técnico frente aos questionamentos da consulta pública referente ao 

documento de utilização de inibidores de protease no Sistema Único de Saúde (SUS) apresentado à 

Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias (CONITEC). 

7 - Documento técnico contendo revisão de conteúdos sobre o impacto do HIV em populações idosas no 

protocolo clínico de manejo da infecção pelo HIV em adultos.  

8 - Documento técnico contendo revisão de estudos de prevalência da resistência viral do HIV-1 em 

pacientes sem uso prévio de antirretrovirais no Brasil. 

5 – Qualificação 

Código 193/2012 – Consultor em infectologia 

Nível superior completo em medicina. 

Pós-graduação em infectologia. 

Experiência mínima de 2 (dois) anos em manejo clínico das infecções pelo HIV e doenças associadas. 

6 – Local do Trabalho 

Os serviços serão desenvolvidos necessariamente em Brasília/DF.  

7 – Prazo para envio de currículos 

CVs devem ser cadastrados de 28/08/2012 a 01/09/2012 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 194/2012 

Objeto: Estudo técnico das modelagens físicas de banco de dados, com vistas a subsidiar a 

implementação dos novos sistemas de informação do Departamento de Vigilância, Prevenção e 

Controle das DST/Aids e Hepatites Virais. 

 

 

1 – Atividades 

 Levantamento de Requisitos nos novos sistemas;  

 Definição do modelo lógico e físico de banco de dados; 

 Homologação junto com o usuário dos requisitos levantados; 

 Ajustes dos modelos. 

2 – Prazo para Execução do Contrato 

17/09/2012 a 13/09/2013 

3 – Valor do Contrato 

R$ 105.300,00 (Cento e cinco mil e trezentos reais) 

4 – Produtos 

1 - Documento técnico contendo elaboração da descrição completa das estruturas físicas, relacionamentos 

e regras de consistências dos campos definidos na modelagem física do banco de dados utilizado no 

sistema Congresso de Prevenção 2012. 

2 - Documento técnico contendo elaboração da descrição completa das estruturas físicas, relacionamentos 

e regras de consistências dos campos definidos na modelagem física do banco de dados utilizado Sistema 

de Controle Logístico dos Insumos Laboratoriais para execução dos exames de CD4, Carga Viral e 

Genotipagem (SISLOG_LAB_CD4_CV_GEN).  

3 - Documento técnico contendo elaboração da descrição completa das estruturas físicas, relacionamentos 

e regras de consistências dos campos definidos na modelagem física do banco de dados utilizado no 

Sistema de Controle Logístico dos Insumos Laboratoriais para execução dos exames de teste rápido para 

HIV, Sifilis e Hepatites Virais  (SISLOG_LAB_TESTE_RAPIDO). 

4 - Documento técnico contendo elaboração da descrição completa das estruturas físicas, relacionamentos 

e regras de consistências dos campos definidos na modelagem física do banco de dados utilizado no 

Sistema Gerencial de controle de Exames de Genotipagem (SISGENO).  

5 - Documento técnico contendo elaboração da descrição completa das estruturas físicas, relacionamentos 

e regras de consistências dos campos definidos na modelagem física do banco de dados utilizado no 

Sistema de controle Logístico (SICLOM GERENCIAL) – módulo MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRAIS E 

PRESERVATIVOS, objetivando o monitoramento dos estoques e consumos dos insumos estratégicos 

distribuídos pelo Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais. 

6 - Documento técnico contendo elaboração da descrição completa das estruturas físicas, relacionamentos 

e regras de consistências dos campos definidos na modelagem física do banco de dados utilizado no 

Sistema de Controle Logístico de Medicamentos (SICLOM GERENCIAL) - módulo TUBERCULOSE, 

objetivando o monitoramento dos pacientes coinfectados. 

7 - Documento técnico contendo elaboração da descrição completa das estruturas físicas, relacionamentos 

e regras de consistências dos campos definidos na modelagem física do banco de dados utilizado no 

sistema HIV2, objetivando o monitoramento de suspeitas de pacientes infectados com o vírus HIV2. 

8 - Documento técnico contendo elaboração da descrição completa das estruturas físicas, relacionamentos 

e regras de consistências dos campos definidos na modelagem física do banco de dados utilizado no 

sistema Qualilab CD4 e Carga Viral, com o objetivo de certificar a qualidade dos laboratórios executores. 

5 – Qualificação 

Código 195/2012 – Analista de sistemas. 

Nível superior completo em qualquer área de formação.  

Experiência mínima de 9 (nove) 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 28/08/2012 a 01/09/2012 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 195/2012 

Objeto: Revisão de conteúdo técnico para os documentos “Recomendações para Profilaxia da 

Transmissão Vertical do HIV, HTLV, sífilis e Hepatite B” e “Guia do manejo clínico do HTLV”. 

 

 

1 – Atividades 

  Revisão bibliográfica sobre prevenção da transmissão vertical do HTLV; 

 Revisão bibliográfica sobre diagnóstico laboratorial da infecção por HTLV-1/2; 

 Revisão bibliográfica sobre manifestações neurológicas associadas à infecção pelo HTLV e 

abordagem clínica do paciente com infecção pelo HTLV; 

 Revisão bibliográfica sobre abordagem diagnóstica da infecção pelo HIV na gestação; 

 Revisão bibliográfica sobre aconselhamento e uso de testes rápidos para HIV no parto e 

puerpério;  

 Revisão de guidelines internacionais sobre recomendações para a prevenção da transmissão 

vertical da sífilis. 

2 – Prazo para Execução do Contrato 

17/09/2012 a 13/09/2013 

3 – Valor do Contrato 

R$ 60.480,00 (sessenta mil quatrocentos e oitenta reais) 

4 – Produtos 

1 - Documento técnico contendo revisão de conteúdos sobre transmissão vertical do HTLV para o 

documento “Recomendações para Profilaxia da Transmissão Vertical do HIV, HTLV, sífilis e Hepatite B”. 

2 - Documento técnico contendo proposta de conteúdos relativos ao tema “Diagnóstico laboratorial da 

infecção por HTLV-1/2” para compor a atualização do novo documento “Guia do manejo clínico do HTLV”. 

3 - Documento técnico contendo proposta de conteúdos relativos ao tema “Manifestações neurológicas 

associadas à infecção pelo HTLV e abordagem clínica do paciente com infecção pelo HTLV” para compor a 

atualização do novo documento “Guia do manejo clínico do HTLV”. 

4 - Documento técnico contendo revisão de conteúdos sobre abordagem diagnóstica da infecção pelo HIV 

na gestação para o documento “Recomendações para Profilaxia da Transmissão Vertical do HIV, HTLV, 

sífilis e Hepatite B”. 

5 - Documento técnico contendo revisão de conteúdos sobre aconselhamento e uso de testes rápidos para 

HIV no parto e puerpério para o documento “Recomendações para Profilaxia da Transmissão Vertical do 

HIV, HTLV, sífilis e Hepatite B”. 

6 - Documento técnico contendo revisão de conteúdos sobre transmissão vertical da sífilis para o 

Documento “Recomendações para Profilaxia da Transmissão Vertical do HIV, HTLV, sífilis e Hepatite B”. 

5 – Qualificação 

Código 196/2012 – Consultor em saúde pública. 

Nível superior completo na área da saúde, ciências sociais ou humanas. 

Pós-graduação na área da saúde. 

Experiência mínima de 2 (dois) anos saúde pública ou em serviços públicos de atenção à saúde em DST, 

Aids e Hepatites Virais. Conhecimentos em planejamento de políticas públicas de saúde e legislação do 

Sistema Único de Saúde. 

6 – Local do Trabalho 

Os serviços serão desenvolvidos necessariamente em Brasília/DF.  

7 – Prazo para envio de currículos 

CVs devem ser cadastrados de 28/08/2012 a 01/09/2012 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. 

 


