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Serviços 

 

TC/66  EDITAL Nº 01/2015 
1. Perfil: Código 001/2015 
2. Nª de vagas: 01 
3. Qualificação educacional: Nível superior completo em sistemas de informação. 

4. Experiência profissional: Experiência mínima de 7 (sete) anos em desenvolvimento ou manutenção de 

sistemas de informação. Requerida experiência em sistemas corporativos. Experiência em implementação 

de sistema e serviços e SQL. 
5. Metodologia:  

Análise e definição de requisitos. Análise exploratória de dados relativos às representações de modelo 

lógico de banco de dados.  Análise quantitativa e de conteúdo de programas computacionais. Pesquisa 

descritiva de telas de navegação dos programas. Análise de conteúdo da documentação suporte de 

programas computacionais. 

6. Produtos/Resultados esperados:  

Produto 1: Realizar relacionamento e análise dos bancos de dados de morbimortalidade de Aids dos 

Sistemas de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), Sistema de Informações Ambulatoriais do 

SUS (SIA-SUS), Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH), Sistema de Controle Logístico de 

Medicamentos (SICLOM) e Sistema de Controle de Exames Laboratoriais da Rede Nacional de 

Contagem de Linfócitos CD4+/CD8+ e Carga Viral (SISCEL), do estado do Amazonas no período de 

2003 a 2007, com objetivo de qualificar os dados para análise. 

Produto 2: Elaborar o Boletim Epidemiológico de Aids do  Estado do Amazonas, referente aos anos 2013 

e 2014. 

Produto 3: Estimar o tempo de sobrevida após o diagnóstico de aids em indivíduos diagnosticados no 

Estado do Amazonas no período de 2003 a 2007, notificados no Sistema de Informação de Agravos de 

Notificação (SINAN) e/ou no Sistema de Controle de Exames Laboratoriais (SISCEL)/ Sistema de 

Controle Logístico de Medicamentos (SICLOM). 

Produto 4: Identificar o possível impacto dos esquemas de intervenção terapêutica e profilática na 

sobrevida e analisar a mortalidade por aids, segundo causas associadas dos pacientes do Estado do 

Amazonas diagnosticados no período de 2003 a 2007. 

Produto 5 – Documento contendo a análise de requisitos, protótipo e  modelagem lógica e física do banco 

de dados do sistema de controle e monitoramento da situação dos insumos estratégicos  capaz de 

possibilitar o controle da cadeia logística dos insumos estratégicos monitorados pelo departamento. 

7. Local de Trabalho: Brasília/DF 

8. Duração do contrato: até 11 meses. 

 
 


