
 

                                                                                          

TC n° 66 – OPAS contrata prestação de serviços 

TC/66  EDITAL Nº 09/2016 

1. Perfil: Código 16/2016 

2. Nª de vagas: 01 

3. Qualificação educacional: Profissional com graduação e pós-graduação em 

comunicação social.  

4. Experiência profissional: Experiência em projetos de caráter internacional voltados 

aos temas DST/HIV/aids e/ou Hepatites Virais e/ou afins. Experiência em cooperação 

internacional. Experiência em comunicação em saúde. 

5. Metodologia:  Realizar pesquisa documental, desenvolver estudo qualitativo de 

conteúdo textual e imagético na internet e elaborar documentos técnicos. 

6. Produtos/Resultados esperados: Produto 1: Documento contendo proposta de 

elaboração de álbum seriado sobre Infecções Sexualmente Transmissíveis, incluindo 

hepatites virais B e C e HIV, voltado aos profissionais de saúde, com o objetivo de 

subsidiar ações de comunicação que possam ser replicadas no âmbito da comunidade 

internacional. 

Produto 2: Documento contendo elaboração de plano de comunicação internacional para 

a divulgação dos aplicativos Hornet e Guardiões da Saúde no contexto do evento global 

dos jogos olímpicos no Brasil, com o objetivo de divulgar as ações de HIV/aids do 

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

nas redes da sociedade civil internacional. 

Produto 3: Documento contendo análise do processo de cooperação internacional no 

âmbito da organização: Comunidade dos Países de Língua Portuguesa – CPLP, com o 

objetivo de subsidiar novas cooperações internacionais voltas a resposta ao 

enfrentamento do HIV. 

Produto 4: Elaboração de documento sobre projetos de cooperação internacional em 

comunicação, com foco nos países Suriname e Guiné-Bissau, com o objetivo de 

subsidiar novas cooperações internacionais neste segmento o âmbito do Departamento 

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

Produto 5: Documento contendo elaboração de guia ilustrado de boas práticas de 

comunicação na internet de organizações da sociedade civil internacional sobre 

hepatites virais, voltadas para o público em geral, com o objetivo de subsidiar a atuação 

em comunicação do Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e 

Hepatites Virais neste segmento. 

Produto 6: Documento contendo elaboração de guia ilustrado de boas práticas de 

comunicação na internet de organizações da sociedade civil internacional sobre 

HIV/Aids, com foco na prevenção ao HIV/Aids entre jovens, com o objetivo de 

subsidiar a atuação em comunicação do Departamento de Vigilância, Prevenção e 

Controle das DST, Aids e Hepatites Virais neste segmento. 

7. Local de Trabalho: Brasília/DF 

8. Duração do contrato: Até 11 (onze) meses. 

 

1. Perfil: Código 17/2016 

2. Nª de vagas: 01 

3. Qualificação educacional: Profissional com nível superior completo em logística. 

4. Experiência profissional: Experiência na análise da logística realizada, bem como 

avaliação da distribuição de medicamentos antirretrovirais. Experiência na avaliação da 

cobertura logística de medicamentos antirretrovirais. 

5. Metodologia:  A metodologia consistirá na coleta e análise de dados do sistema de 

informação gerencial de armazenagem e distribuição medicamentos; pesquisa e análise 



do planejamento de estoque adotado na distribuição do medicamento no ano de 2015; 

análise do processo de  monitoramento utilizado para a distribuição de medicamentos. 

6. Produtos/Resultados esperados: Produto 1: Documento contendo avalição dos 

sistemas informação utilizados no gerenciamento da armazenagem e distribuição de 

medicamentos voltados às DST/HIV/aids, identificando os pontos críticos, 

contemplando sugestões de melhoria. 

Produto 2: Documento contendo elaboração de indicadores de desempenho logísticos 

adequados para monitoramento e avaliação das atividades de armazenagem e 

distribuição de medicamentos voltados às DST/HIV/aids. 

Produto 3: Documento contendo análise do tempo médio decorrido para a distribuição 

de Preservativos Femininos no ano de 2015, com objetivo de identificar os pontos de 

críticos e propor melhorias. 

Produto 4: Documento contendo avaliação da implementação de melhorias com a 

gestão de controle do tempo médio para a distribuição de medicamentos antirretrovirais 

na região norte, no ano de 2016. 

Produto 5: Documento contendo análise da distribuição do Kit Amplificação Carga 

Viral do HIV em 2016 e proposta de melhoria para o aprimoramento do processo. 

7. Local de Trabalho: Brasília/DF 

8. Duração do contrato: : Até 10 (dez) meses. 

 

1. Perfil: Código 18/2016 

2. Nª de vagas: 01 

3. Qualificação educacional: Profissional de nível superior completo em Logística. 

4. Experiência profissional: Experiência em armazenagem e distribuição de 

medicamentos e/ou insumos de prevenção. Experiência em processos de recebimento de 

medicamentos e/ou insumos de prevenção. Experiência em processos de implementação 

de melhorias no processo logístico. Experiência em implementação do controle de 

qualidade e segurança na logística de medicamentos e insumos de prevenção. 

5. Metodologia:  Realizar pesquisas abrangendo logística de recepção, manuseio, 

acondicionamento e distribuição de medicamentos e insumos estratégicos para a saúde 

voltados para a prevenção e diagnóstico das DST, Aids e Hepatites Virais. 

6. Produtos/Resultados esperados: Produto 1: Documento contendo avaliação das 

ferramentas utilizadas para o monitoramento da distribuição do produto preservativos 

masculino 52mm, durante o ano de 2015, com indicação de possíveis melhorias para 

otimização das atividades. 

 Produto 2: Documentos contendo análise técnica dos procedimentos adotados para as 

recepções, acondicionamento e distribuição dos Kits diagnóstico HIV, abordando 

sugestões para melhorias do processo. 

Produto 3: Documento técnico contendo estudo de caso da logística realizada para o 

recebimento e distribuição do antirretroviral Lopinavir 200mg + Ritonavir 50mg 

(Kaletra) no ano de 2015 e objetivando a redução dos custos operacionais. 

Produto 4: Documento contendo estudo dos mecanismos de prevenção ao erro aplicado 

na distribuição dos produtos de prevenção das DST, Aids e Hepatite Virais no ano de 

2016 com o objetivo de minimizar os riscos em relação ao armazenamento, estocagem, 

distribuição e transporte desses materiais. 

Produto 5: Documento técnico contendo avaliação das ferramentas utilizadas para o 

acompanhamento das recepções e distribuições do medicamento antirretroviral 

(Zidovudina solução oral) entre os anos de 2015 e 2016 com indicação de possíveis 

melhorias para otimização das atividades. 

7. Local de Trabalho: Brasília/DF 

8. Duração do contrato: Até 11 (onze) meses. 

 



1. Perfil: Código 19/2016 

2. Nª de vagas: 01 

3. Qualificação educacional: Nível superior completo na área de ciências humanas. 

4. Experiência profissional: Experiência em administração financeira. Conhecimento 

de rotinas e fluxos e financeiros. Conhecimento do estudo do processo de prestação de 

contas. Conhecimento na avaliação do nível de adimplência de instituições financiadas. 

5. Metodologia:  A metodologia a ser aplicada para o desenvolvimento dos serviços 

técnicos consistirá na realização de pesquisa de natureza aplicada, cuja abordagem do 

problema será quantitativa exploratória, tendo como procedimento técnico a pesquisa 

documental por meio pesquisa bibliográfica e normativa sobre temas afetos ao 

financiamento de ações no âmbito do Sistema Único de Saúde; pesquisa de dados no 

banco de informação de projetos SIMOP – Sistema de Monitoramento de projetos do 

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

6. Produtos/Resultados esperados: Produto 01: Documento contendo diagnóstico 

situacional dos projetos financiados pelo Departamento de Vigilância, Prevenção e 

Controle das DST, Aids e Hepatites Virais, referente ao ano de 2015, especificamente 

para a Região Norte, com o objetivo de definir a atuação dos gestores do Projeto junto 

aos Estados e Municípios desta região, visando melhorar o alcance dos objetivos e 

resultados definidos nos projetos. 

Produto 02: Documento contendo diagnóstico situacional dos projetos financiados pelo 

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

referente ao ano de 2015, especificamente para a Região Nordeste, com o objetivo de 

definir a atuação dos gestores do Projeto junto aos Estados e Municípios desta região, 

visando melhorar o alcance dos objetivos e resultados definidos nos projetos. 

Produto 03: Documento contendo diagnóstico situacional dos projetos financiados pelo 

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

referente ao ano de 2015, especificamente para a Região Sul, com o objetivo de definir 

a atuação dos gestores do Projeto junto aos Estados e Municípios desta região, visando 

melhorar o alcance dos objetivos e resultados definidos nos projetos. 

Produto 04: Documento contendo diagnóstico situacional dos projetos financiados pelo 

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

referente ao ano de 2015, especificamente para a Região Sudeste, com o objetivo de 

definir a atuação dos gestores do Projeto junto aos Estados e Municípios desta região, 

visando melhorar o alcance dos objetivos e resultados definidos nos projetos. 

Produto 05: Documento contendo diagnóstico situacional dos projetos financiados pelo 

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

referente ao ano de 2015, especificamente para a Região Centro Oeste, com o objetivo 

de definir a atuação dos gestores do Projeto junto aos Estados e Municípios desta 

região, visando melhorar o alcance dos objetivos e resultados definidos nos projetos. 

7. Local de Trabalho: Brasília/DF 

8. Duração do contrato: Até 11 (onze) meses 

 

 


