
 

                                                                                          

TC n° 66 – OPAS contrata serviços 

TC/66  EDITAL Nº 12/2015 

1. Perfil: Código 27/2015 

2. Nª de vagas: 01 

3. Qualificação educacional: Nível superior completo na área de tecnologia da Informação. 

Pós-graduação em computação gráfica. 
4. Experiência profissional: Experiência em arquitetura da informação. Experiência 

em programação para Internet (Web). Conhecimento de design para website. 

5. Metodologia: A metodologia aplicada para o desenvolvimento dos trabalhos técnicos 

consistirá em representar ajustes do domínio do problema através da utilização de 

diagramas Use Case; participar de reuniões com equipe e áreas do Departamento de 

Vigilância, Prevenção e Controle DST, AIDS e Hepatites Virais; especificar e 

representar o modelo lógico de banco de dados; representar o fluxo de navegação de 

telas; descrever telas; realizar testes; configurar banco de dados, servidor web, código 

fonte do web site; analisar a adequação do site do departamento com as normas de 

padronização do Governo Federal. 

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

informação e design de páginas do espaço virtual para o 10° Congresso de HIV/AIDS e 

3° Congresso de hepatites virais, promovidos pelo Departamento de Vigilância, 

Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais. Produto 2: Documento 

contendo análise de requisitos para configuração do servidor web para melhorar o 

sistema de busca do site do Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das 

DST, Aids e Hepatites Virais. Produto 3: Documento contendo arquitetura de 

informação e design do canal: Web TV, para o site do Departamento de Vigilância, 

Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais. Produto 4: Documento 

contendo arquitetura de informação e design do site do Departamento de Vigilância, 

Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais, para adequação com a 

identidade padrão de comunicação digital do Governo Federal. Produto 5: Documento 

contendo arquitetura de informação e design do site do Departamento de Vigilância, 

Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais, do período de abril a dezembro 

de 2015, com vistas a atualização de informações estratégicas. 

7. Local de Trabalho: Brasília/DF 

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

______________________________________________________________________ 

1. Perfil: Código 28/2015 

2. Nª de vagas: 01 

3. Qualificação educacional: Nível superior completo em ciências sociais. Pós-

graduação na área de saúde. 

4. Experiência profissional: Experiência na ampliação da cobertura de diagnóstico e 

prevenção das DST, HIV/Aids e hepatites virais. Experiência na inclusão de novas 

tecnologias para o diagnóstico e prevenção das DST, HIV/Aids e hepatites virais. 

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

consistirá no levantamento e análise de dados de transmissão vertical do HIV e da sífilis 

nos bancos do Sistema de Informação de Agravos de Notificação, Sistema de 

Informações sobre Mortalidade, Sistema de Controle Logístico de Medicamentos e 

Sistema de Informação de Exames Laboratoriais, bem como levantamento dos Estados 

que implantaram Comitês de Investigação da Transmissão Vertical do HIV e da sífilis e 

análise do processo de implantação. 

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

plano de implantação de ações para prevenção da transmissão vertical do HIV e da 



sífilis para implantação no estado do Amazonas. Produto 2: Documento contendo 

proposta um plano de implantação de ações para prevenção da transmissão vertical do 

HIV e da sífilis para implantação no estado do Rio Grande do Sul. Produto 3: 

Documento contendo proposta de um plano de implantação de ações para prevenção da 

transmissão vertical do HIV e da sífilis para implantação no estado de Santa Catarina. 

Produto 4: Documento contendo proposta de um plano de implantação de ações de 

prevenção da transmissão vertical do HIV e da sífilis para implantação no estado do Rio 

de Janeiro. Produto 5: Documento contendo análise da implantação dos Comitês de 

Investigação da Transmissão Vertical do HIV e da Sífilis nos Estados com objetivo de 

identificar o processo adotado pela instituição, as ações desenvolvidas e os resultados 

alcançados. 

 

7. Local de Trabalho: Brasília/DF 

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

 

 


