
 

                                                                                          

TC n° 66 – OPAS contrata serviços 

TC/66  EDITAL Nº 14/2015 

1. Perfil: Código 33/2015 

2. Nª de vagas: 01 

3. Qualificação educacional: Profissional de nível superior completo em biologia. Pós-

graduação em biologia molecular. 

4. Experiência profissional: Experiência com teste de compostos antivirais em cultura 

de células e em proteínas isoladas. Experiência em estudo técnico mercadológico de 

exames de monitoramento da Carga Viral do HCV disponíveis no mercado nacional e 

internacional.  

5. Metodologia: Para a elaboração dos produtos, deverão ser realizadas pesquisas na 

literatura sobre os a epidemiologia das hepatites virais no Brasil e sobre os testes 

sorológicos para as hepatites virais com relação a composição dos kits diagnósticos e 

metodologia empregada. Além da análise dos dados gerados pelas avaliações externas 

de qualidade (AEQ) realizadas nos laboratórios das redes gerenciadas pelo MS e das 

bases de dados alimentadas pelos laboratórios (GAL e DataSUS). 

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

parâmetros técnicos dos testes sorológicos para detecção de anticorpos e antígenos do 

Vírus da Hepatite B (HBV) e do Vírus da Hepatite C (HCV) para subsidiar novas 

aquisições, garantindo a qualidade e confiabilidade dos mesmos. Produto 2: 

Documento contendo avaliação da produtividade dos laboratórios de sorologia do HBV 

e do HCV em 2014, utilizando as bases de dados do ministério da saúde, com vistas a 

direcionar futuras aquisições de insumos. Produto 3: Documento contendo avaliação 

dos dados provenientes das Avaliações Externas da Qualidade dos exames de Carga 

viral do HCV ocorridas em 2015 e apresentação dos resultados, com o objetivo de 

avaliar o desempenho dos laboratórios que compõem a rede de Carga Viral do HCV 

quanto à qualidade dos procedimentos e dos resultados obtidos para indicação de ações 

corretivas. Produto 4: Documento contendo o perfil epidemiológico da infecção pelo 

HCV no Brasil baseado nos dados gerados pelos laboratórios das redes de carga viral e 

genotipagem do HCV em 2013 e 2014, com vistas a avaliar a qualidade dos insumos 

utilizados frente ao perfil dos vírus circulantes no Brasil. Produto 5: Documento 

contendo avaliação da implementação dos novos formulários de solicitação dos testes 

de quantificação de carga viral do HBV e do HCV e dos testes de genotipagem do HCV 

em 2015, com o objetivo de detectar falhas na alimentação das bases de dados de 

resultados de exames nas redes de laboratórios e propor soluções para as falhas. 

7. Local de Trabalho: Brasília/DF 

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

 

 


