TC n° 66 – OPAS contrata serviços

TC/66 EDITAL Nº 02/2015
1. Perfil: Código 02/2015
2. Nª de vagas: 01
3. Qualificação educacional: nível superior completo em farmácia. Pós-graduação na área de farmácia.
4. Experiência profissional: Experiência mínima de 4 (quatro) em análises clínicas e biológicas;
conhecimento em análises de qualidade de laboratórios; experiência com pesquisa em HIV; conhecimento
em biologia molecular e citometria de fluxo.
5. Metodologia:
Para a elaboração dos produtos, deverão ser realizadas pesquisas na literatura sobre os testes rápidos, com
relação a princípio, composição dos kits diagnósticos, tempo de leitura do resultado, bem como maneira
de interpretação dos mesmos. Além disso, deverão ser realizadas pesquisas mercadológicas de testes
laboratoriais disponíveis no Brasil e no mundo para o diagnóstico de sífilis e HPV. 6.
Produtos/Resultados esperados:
Produto 1: Documento contendo definição de parâmetros técnicos dos testes rápidos para detecção do
HIV, Sífilis e Hepatites B e C para subsidiar novas aquisições, garantindo a qualidade e confiabilidade
dos mesmos.
Produto 2: Documento contendo avaliação técnica dos dados provenientes das Avaliações Externas da
Qualidade dos Testes Rápidos para HIV e Sífilis ocorridas em 2014 e a apresentação dos resultados, com
o objetivo de avaliar o desempenho dos indivíduos que realizam testes rápidos no país quanto à qualidade
dos procedimentos e dos resultados obtidos e de tomar ações corretivas, quando necessário.
Produto 3: Documento contendo estudo técnico mercadológico de testes não treponêmicos para o
diagnóstico e monitoramento da Sífilis disponíveis no mercado nacional e internacional, destacando o
nome das tecnologias, fornecedores, especificidade, sensibilidade, tipo de amostra, tempo para realização
do exame, equipamentos utilizados, capacidade produtiva, preços e registros em órgãos reguladores, com
vistas a subsidiar as tecnicamente a aquisição de insumos para realização dos exames.
Produto 4: Documento contendo estudo técnico mercadológico de testes treponêmicos para o diagnóstico
de Sífilis disponíveis no mercado nacional e internacional, destacando o nome das tecnologias,
fornecedores, especificidade, sensibilidade, tipo de amostra, tempo para realização do exame,
equipamentos utilizados, capacidade produtiva, preços e registros em órgãos reguladores, com vistas a
subsidiar as tecnicamente a aquisição de insumos para realização dos exames.
Produto 5: Documento contendo estudo técnico mercadológico de testes para o diagnóstico de HPV
disponíveis no mercado nacional e internacional, destacando o nome das tecnologias, fornecedores,
especificidade, sensibilidade, tipo de amostra, tempo para realização do exame, equipamentos utilizados,
capacidade produtiva, preços e registros em órgãos reguladores, com vistas a subsidiar as tecnicamente a
aquisição de insumos para realização dos exames.
7. Local de Trabalho: Brasília/DF
8. Duração do contrato: até 11 meses.

1. Perfil: Código 03/2015
2. Nª de vagas: 01
3. Qualificação educacional: Nível superior completo em qualquer área de formação.
4. Experiência profissional: Experiência mínima de 5 (cinco) anos em publicidade ou marketing;
experiência em análise de materiais de informação, comunicação e educação; experiência em publicidade
voltada para redes sociais; conhecimento no desenvolvimento de ações de comunicação voltadas para a
prevenção das DST/HIV/Aids.
5. Metodologia: Pesquisa bibliográfica; pesquisa e análise de dados; estudo das melhores práticas de
comunicação; análise de viabilidade para implementação de estratégia de comunicação para aplicativos
que facilitam encontros casuais; pesquisa das zonas de sociabilidade existentes nas 27 capitais.
6. Produtos/Resultados esperados:
Produto 1: Documento contendo conteúdo para o módulo do curso de novas lideranças de jovens no
controle social do SUS, visando a formação de jovens como ativistas virtuais para a ampliação da
eficiência na comunicação desses jovens para com seus pares nas redes sociais.
Produto 2: Documento contendo estratégia de comunicação usando aplicativos que facilitam encontros
casuais (Grindr, Hornet e Manhunt) de jovens gays e outros homens que fazem sexo com homens,
visando a ampliação da testagem do HIV para as Organizações que participam do projeto Viva Melhor
Sabendo e trabalham especificamente com essa população-chave.

Produto 3: Documento contendo elaboração de conteúdo técnico de comunicação sobre adesão sobre os
novos métodos de prevenção combinada e ao tratamento do HIV/Aids por meio de medicamentos
antirretrovirais para a melhoria da qualidade de vida, para site do DDAHV, utilizando uma linguagem
amigável.
Produto 4: Documento contendo elaboração de um plano de comunicação e intervenção em zonas de
sociabilidade (saunas, boates e bares) junto a gays e outros homens que fazem sexo com homens, travestis
e transexuais com o objetivo de aumentar o conhecimento dessa população às tecnologias de prevenção
combinada para o HIV/Aids.
Produto 5: Documento contendo análise das ações de comunicação e intervenção realizada pelas
Organizações Não Governamental, participantes do projeto Viva Melhor Sabendo, focadas na testagem
da população de gays e outros homens que fazem sexo com homens, travestis e transexuais nos seis
primeiros meses de atividade, para o direcionamento da comunicação do DDAHV para estas populações.
7. Local de Trabalho: Brasília/DF
8. Duração do contrato: até 11 meses.

1. Perfil: Código 04/2015
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 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:
A metodologia consistirá de pesquisas que abrangem a logística de medicamentos. Os estudos realizados
com foco nos processos que envolvem tanto a logística de armazenamento quanto a de distribuição de
medicamentos e insumos estratégicos em saúde, com o objetivo de aperfeiçoar e qualificar os processos.
Identificar e analisar as boas práticas de recebimento dos medicamentos termolábeis; pesquisar analisar o
processo logístico de distribuição do medicamento antirretroviral Tipranavir 250mg, no ano de 2014;
identificar e análise das estratégias de armazenamento dos medicamentos termolábeis; levantamento e
avaliação das ferramentas de monitoramento utilizadas para a distribuição e transporte dos medicamentos
termolábeis; identificação dos pontos de impacto para a cadeia logística dos medicamentos
antirretrovirais armazenados em Câmara Fria.
6. Produtos/Resultados esperados:
Produto 1: Documento contendo relatório que contemple estudo de caso das atividades realizadas para o
recebimento de medicamentos termolábeis, identificando os pontos negativos e proposta de melhoria para
o processo.
Produto 2: Documento técnico contendo estudo de caso da distribuição do medicamento antirretroviral
TIPRANAVIR 250mg durante o ano de 2014, apresentando alternativas para melhoria dos problemas
identificados.
Produto 3: Documento técnico contendo análise das estratégias desenvolvidas para aperfeiçoamento dos
processos de armazenagem dos medicamentos termolábeis, destacando as estratégias exitosas e proposta
para o aprimoramento.
Produto 4: Documento contendo avaliação das ferramentas de monitoramento utilizadas na distribuição e
transporte dos medicamentos termolábeis, com o objetivo de verificar a eficiência e proposta de melhoria
para o aprimoramento das ferramentas.
Produto 5: Documento contendo avaliação logística dos medicamentos antirretrovirais armazenados em
Câmara Fria, identificando os pontos de restrição e proposta para otimização do processo logístico.
7. Local de Trabalho: Brasília/DF
8. Duração do contrato: até 11 meses.

1. Perfil: Código 05/2015
2. Nª de vagas: 01
3. Qualificação educacional: nível superior completo em logística.
4. Experiência profissional: Experiência mínima de 4 (quatro) anos 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:
A metodologia consistirá de pesquisas abrangendo a logística de recebimento, armazenamento e

distribuição de medicamentos e insumos estratégicos da saúde. Estudos realizados com foco nos
processos e estratégias que envolvem tanto a logística de armazenamento quanto a de distribuição e
relatórios estratégicos sobre a distribuição dos medicamentos antirretrovirais, com fito no
aperfeiçoamento e melhoria dos processos. Identificar e analisar as dificuldades referentes ao recebimento
de insumos de prevenção para às DST, AIDS e Hepatites Virais; analisar o processo de distribuição do
medicamento antirretroviral Raltegravir 400mg, durante o ano de 2014; identificar as boas práticas
utilizadas no acondicionamento e transporte do Kit Teste Rápido para Detecção de HBV – HBSAG;
pesquisar e analisar as ferramentas utilizadas para monitorar a distribuição do medicamento antirretroviral
Sulfato de Abacavir 300mg, durante o primeiro semestre de 2015; pesquisar e analisar as estratégias
utilizadas na distribuição dos medicamentos antirretrovirais, em 2014.
6. Produtos/Resultados esperados:
Produto 1: Documento contendo análise técnica das dificuldades enfrentadas no processo logístico para o
recebimento de insumos estratégicos em saúde para a prevenção e tratamento das DST, AIDS e Hepatites
Virais, de modo a apresentar alternativas de melhorias para o processo.
Produto 2: Documento técnico contendo estudo de caso da logística realizada para a distribuição do
medicamento antirretroviral Raltegravir 400mg, em 2014, com vistas à identificação dos pontos críticos
para otimização do processo.
Produto 3: Documento contendo análise eficiência dos procedimentos adotados para o acondicionamento
e transporte do Kit Teste Rápido para Detecção de HBV – HBSAG, abordando sugestões para a melhoria
do processo.
Produto 4: Documento técnico contendo avaliação das estratégias implementadas, durante o ano de 2014,
para minimizar os problemas relacionados aos processos logísticos de armazenagem e distribuição dos
medicamentos antirretrovirais.
Produto 5: Documento contendo avaliação das ferramentas utilizadas para o monitoramento da
distribuição do medicamento antirretroviral Sulfato de Abacavir 300mg, durante o primeiro semestre de
2015.
7. Local de Trabalho: Brasília/DF
8. Duração do contrato: até 11 meses.

