
 

                                                                                          

TC n° 66 – OPAS contrata serviços 

TC/66  EDITAL Nº 03/2015 
1. Perfil: Código 06/2015 
2. Nª de vagas: 01 
3. Qualificação educacional: nível superior completo em qualquer área de formação.  

4. Experiência profissional: Experiência mínima de 4 (quatro) anos em cadeia logística de insumos 

estratégicos em saúde. Conhecimento de política de prevenção às DST/HIV/aids e/ou Hepatites Virais. 

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

prevenção e tratamento das DST/HIV/aids e/ou Hepatites Virais. Conhecimento do processo logístico 

realizado para medicamentos adquiridos e distribuídos por meio de ação judicial. 

5. Metodologia:  

Identificar e analisar o processo de armazenamento dos medicamentos adquiridos por meio de ação 

judicial; identificar e analisar o fluxo de distribuição do medicamento Efavirenz 600mg; identificar e 

analisar o processo de distribuição dos medicamentos adquiridos por meio de ação judicial; identificar e 

analisar o processo de recebimento e armazenagem do medicamento antirretroviral Raltegravir 400mg; 

identificar e analisar o processo de devolução de medicamentos adquiridos por demanda judicial.  

6. Produtos/Resultados esperados:  
Produto 1: Documento contendo estudo do processo logístico realizado para o armazenamento de 

medicamentos e insumos estratégicos para a saúde, adquiridos por meio de ação judicial, sugerindo 

alternativas de melhorias ao processo logístico. Produto 2: Documento técnico contendo estudo de caso 

sobre o processo logístico realizado para a distribuição do medicamento antirretroviral Efavirenz 600mg, 

com vistas à identificação dos pontos críticos para a otimização do processo. Produto 3: Documento 

contendo análise da distribuição de medicamentos e insumos estratégicos para saúde, adquiridos por meio 

de ação judicial, apresentando alternativas de melhorias aos problemas identificados. Produto 4: 

Documento técnico contendo avaliação do processo logístico realizado para o recebimento e 

armazenamento do medicamento antirretroviral Raltegravir 400mg, com o objetivo de propor medidas 

que possam otimizar os processos. Produto 5: Documento contendo estudo de caso sobre a devolução de 

medicamentos e insumos estratégicos para saúde, adquiridos por meio de ação judicial, apresentando 

alternativas de melhoria e eficiência aos pontos críticos identificados. 

7. Local de Trabalho: Brasília/DF 

8. Duração do contrato: até 11 meses. 

 

 

1. Perfil: Código 07/2015 
2. Nª de vagas: 01 
3. Qualificação educacional: Profissional de nível superior completo. Pós-graduação na área da saúde. 

4. Experiência profissional: Experiência mínima de 3 (três) anos em análise, acompanhamento ou 

avaliação de projetos; elaboração de editais e acompanhamento da execução financeira e orçamentária de 

projetos. Experiência em gerenciamento de projetos voltados à saúde. 

5. Metodologia: Participar de Reuniões com pontos focais; coletar dados dos sistemas GESCON e 

SICONV sobre credenciamento de instituições; analisar objetos disponíveis para celebração de convênios 

e termo de execução descentralizado; participar de Reunião sobre processo de elaboração de edital de 

chamamento público; analisar pareceres de aprovação das propostas de convênio e termo de execução 

descentralizado. 

6. Produtos/Resultados esperados:  

Produto 1:Documento contendo mapeamento do processo realizado para o credenciamento de instituições 

que requerem financiamento e parcerias para ações de vigilância em saúde e dos projetos aprovados para 

celebração de convênios e termos de execução descentralizados. Produto 2: Documento contendo 

mapeamento do processo realizado para a elaboração de edital de chamamento público para promoção de 

ações de vigilância em saúde. Produto 3: Documento contendo mapeamento do processo realizado para a 

adequação do cardápio de objetos passíveis de financiamento, voltados para ações de vigilância, 

prevenção e controle de DST/AIDS no Sistema Base Gerencial (BGSICON). Produto 4: Documento 

contendo mapeamento do fluxo realizado para a formalização de convênios voltados para vigilância, 

prevenção e controle de DST/AIS e Hepatites Virais, visando racionalizar o processo de celebração. 

Produto 5:Documento contendo Procedimento Operacional Padrão para apresentação de propostas de 

convênios e termos de execução descentralizados para as ações Vigilância em Saúde. 

7. Local de Trabalho: Brasília/DF 

8. Duração do contrato: até 11 meses. 



 

 
1. Perfil: Código 08/2015 
2. Nª de vagas: 01 
3. Qualificação educacional: Nível superior completo em qualquer área do conhecimento. Pós-

graduação na área da saúde. 
4. Experiência profissional: Experiência mínima de 4 (quatro) anos em planejamento e execução de 

orçamento público. Experiência em avaliação e monitoramento da execução de planos de investimento. 
5. Metodologia:  

Participar de reuniões com o departamento para discussão sobre a programação de recursos; consultar os 

sistemas gerenciais para coleta e análise de dados sobre a execução do orçamento; participar de reuniões 

para discussão quanto ao cumprimento de metas de execução.  

6. Produtos/Resultados esperados:  

Produto 1: Documento contendo proposta metodológica para análise da programação anual dos planos 

orçamentários para aquisição de medicamentos, preservativos e insumos para o tratamento e prevenção 

do HIV/Aids. Produto 2: Documento contendo a aplicação da metodologia para análise do plano 

orçamentário do exercício de 2014, no que tange a aquisição de medicamentos para as DST/Aids e 

Hepatites Virais, com o objetivo de identificar possíveis lacunas, bem como proposta para saná-las, caso 

existam. Produto 3: Documento contendo análise do cumprimento dos objetivos estratégicos, bem como 

das metas estabelecidas no plano estratégico, no que tange às DST e aids. Produto 4: Documento 

contendo avaliação da metodologia aplicada para a identificação de lacunas no plano orçamentário para 

aquisição de medicamentos para o exercício de 2016. Produto 5:Documento contendo procedimento 

operacional padrão para o acompanhamento de planos orçamentários de aquisição de medicamentos para 

às DST e aids. 

7. Local de Trabalho: Brasília/DF 

8. Duração do contrato: até 11 meses. 

 
1. Perfil: Código 09/2015 
2. Nª de vagas: 01 
3. Qualificação educacional: Nível superior completo na área da saúde. Pós-graduação na área da saúde. 
4. Experiência profissional: Experiência mínima de 6 (seis) anos em vigilância epidemiológica. 

Experiência em análise epidemiológica de dados relacionados às DST/HIV/aids e/ou Hepatites Virais. 

experiência na elaboração de documentos instrucionais na área da saúde. 
5. Metodologia:  

A metodologia a ser aplicada será por meio de pesquisa da literatura científica pertinente; discussão com 

grupos de pesquisadores e técnicos da área de Vigilância Epidemiológica e redigir os documentos 

técnicos; participar de estudos e pesquisas na área de vigilância epidemiológica das IST, aids e hepatites 

virais; participar de reuniões com os Grupos Técnicos de Vigilância Epidemiológica; elaborar pautas e 

relatórios das reuniões com os Grupos Técnicos de Vigilância Epidemiológica. 

6. Produtos/Resultados esperados:  

Produto 1: Documento contendo questionário para ser utilizado no “Estudo de abrangência nacional de 

comportamentos, atitudes, práticas e prevalências de HIV, sífilis e Hepatite B e C entre Profissionais do 

Sexo”. Produto 2: Documento contendo questionário para ser utilizado no “Estudo de abrangência 

nacional de comportamentos, atitudes, práticas e prevalências de HIV, sífilis e Hepatite B e C entre 

Homens que fazem sexo com Homens (HSH)”. Produto 3: Documento contendo ações de vigilância 

epidemiológica do HTLV para profissionais de saúde da rede básica de saúde. Produto 4: Documento 

contendo ações de vigilância epidemiológica da Síndrome do Corrimento Uretral Masculino para 

profissionais de saúde da rede básica de saúde. Produto 5: Documento contendo ações de vigilância 

epidemiológica do HPV para profissionais de saúde da rede básica de saúde. 

7. Local de Trabalho: Brasília/DF.  

8. Duração do contrato: até 11 meses. 

 

 
 


