TC n° 66 – OPAS contrata serviços
TC/66 EDITAL Nº 07/2015
1. Perfil: Código 16/2015
2. Nª de vagas: 01
3. Qualificação educacional: Nível superior completo em ciências contábeis ou
humanas.
4. Experiência profissional: Experiência mínima de 6 (seis) anos na área de
administração financeira. Conhecimento de regras do Banco Mundial e dos organismos
internacionais. Experiência em análise de prestação de contas de projetos financiados
em recursos de projetos de cooperação técnica internacional. Conhecimento em
processos de Tomada de Contas Especial Conhecimento em auditoria contábil
Conhecimento em gestão de projetos e convênios
5. Metodologia:
A metodologia a ser aplicada será por meio de identificação dos pontos críticos no
recebimento, análise e emissão de pareceres referentes às prestações de contas, focando
o desenvolvimento das ações em levantamento dos subprojetos que se encontram
pendentes com relação às prestações de contas, apontando as situações de maior
gravidade e sugerindo providências para todos os casos; avaliação das informações
sobre as prestações de contas dos subprojetos, subsidiando a elaboração de relatórios
gerenciais que possibilitem ações imediatas com relação à qualquer desvio de rota,
relatando todas as providências que não tiveram êxito e portanto, sugerindo o
encaminhamento às instâncias superiores; elaboração de relatórios dos subprojetos
encaminhados às Agências Internacionais de Cooperação Técnica - AICTs,
contemplando a temporalidade despendida para o andamento das providências, no
âmbito de competência das instituições envolvidas; pesquisa de conteúdo e avaliação
crítica das informações disponíveis no SIMOP – Sistema de Monitoramento de
Projetos.
6. Produtos/Resultados esperados: Produto 1: Documento contendo estudo técnico
apontando as regiões geográficas e as unidades federadas que apresentam maior índice
de inadimplência em relação aos projetos financiados, possibilitando ao Departamento
estabelecer estratégias pontuais para a redução de tais índices. Produto 2: Documento
contendo estudo técnico para identificação do montante de recursos aplicados para as
organizações do terceiro setor considerando as diferentes populações trabalhadas,
permitindo que o Departamento realinhe o repasse de recursos frente às populações
priorizadas em função das tendências apontadas pela epidemia de Aids/HIV. Produto 3:
Documento contendo proposta de novas metodologias que viabilizem uma maior
agilidade e transparência na comprovação dos recursos federais liberados para o terceiro
setor. Produto 4: Documento contendo estudo técnico para identificar sobre quais regras
de execução incidem o maior grau de dificuldade das instituições no que diz respeito à
elaboração de prestação de contas dos projetos financiados, estimulando o
Departamento a emitir Notas Técnicas de Execução reforçando junto ao coletivo de
instituições apoiadas a aplicabilidade correta daquelas regras de execução em que
incidem maior dificuldade.
Produto 5: Documento contendo parecer financeiro
identificando as Linhas de Despesas e o percentual de cada Linha de Despesa com relação ao
montante de recursos disponibilizados na implementação de subprojetos voltados para as ações
de prevenção às DST/Aids, com a finalidade subsidiar o Departamento com relação à
transparências dos recursos repassados.

7. Local de Trabalho: Brasília/DF
8. Duração do contrato: até 11 meses.

1. Perfil: Código 17/2015
2. Nª de vagas: 01
3. Qualificação educacional: Profissional de nível superior completo em farmácia.
4. Experiência profissional: Experiência mínima de três anos no processo de aquisição
de medicamentos para tratamento das DST/Aids e Hepatites Virais; experiência na
gestão de contratos públicos para aquisição de medicamentos; conhecimento de
processos judiciais para aquisição de medicamentos.
5. Metodologia: Como método será realizada pesquisa exploratória através de um
levantamento bibliográfico em sítios de pesquisas científicas para complementação do
estudo, artigos científicos, periódicos, revistas de conteúdo científico relacionado,
especialmente relacionados à logística de medicamentos direta ou indiretamente
fornecidos a pacientes atendidos para o tratamento das DST, aids e hepatites virais.
6. Produtos/Resultados esperados: Produto 1: Documento contendo estudo do
impacto econômico das aquisições demandadas por ordens judiciais do medicamento
Valaciclovir, em adultos com Síndrome de Imunodeficiência Adquirida, para tratamento
contra doenças oportunistas causadas por citomegalovírus ou herpes simples, no ano de
2014, com proposta de ações para possibilitar aquisições com menor preço. Produto 2:
Documento contendo estudo comparativo do impacto econômico das aquisições por
ordens judiciais entre os medicamentos Valganciclovir e Ganciclovir, no ano de 2014,
para tratamento de retinite e infecções no aparelho digestivo por citomegalovírus,
apresentando os gastos obtidos em relação ao dispêndio total de demandas judiciais,
com proposta de ações para possibilitar aquisições com menor preço. Produto 3:
Documento contendo estudo do impacto econômico e do processo de fornecimento do
medicamento importado Cidofovir, no ano de 2014, nas aquisições por ordens judiciais,
demonstrando os efeitos sobre a urgência na terapia contra retinite em pacientes com
Síndrome de Imunodeficiência Adquirida, com proposta de melhoria no atendimento
das ordens judiciais atendidas. Produto 4: Documento contendo estudo do impacto
econômico dos medicamentos Simeprevir e Sofosbuvir, utilizados na terapia contra
Hepatite C, nas aquisições demandadas por ordens judiciais em 2014 e 2015, desde sua
aprovação pelo Food and Drug Administration (FDA) no ano de 2013, com proposta de
melhoria no atendimento das ordens judiciais atendidas. Produto 5: Documento
contendo estudo técnico comparativo e analítico dos fluxos de fornecimento de
medicamentos para tratamento das DST, aids e hepatites virais, demandados por ordem
judicial nos anos de 2013 e 2014, apresentando sugestões de melhoria para otimização
dos procedimentos técnicos envolvidos na celeridade e economicidade.
7. Local de Trabalho: Brasília/DF
8. Duração do contrato: até 11 meses.

1. Perfil: Código 18/2015
2. Nª de vagas: 01
3. Qualificação educacional: Nível superior completo em qualquer área de formação.
4. Experiência profissional: Experiência mínima de três anos em gestão de convênios
e contratos públicos e/ou privado. Experiência em análise e andamento processual e
conhecimento da legislação ligada a contratações pelo Poder Público - Lei 8.666/93.
Experiência em análise e andamento processual.
5. Metodologia: A metodologia consistirá de pesquisa e exame da legislação vigente e
análise de processos. Tal pesquisa e estudo de dados serão feitos com foco na produção
de estudos técnicos quanto às aquisições executadas para atendimento a demandas
judiciais interpostas ao Ministério da Saúde, garantindo o aprimoramento das ações de
fornecimento de medicamentos aos pacientes atendidos pelo SUS.
6. Produtos/Resultados esperados: Produto 1: Documento técnico análise comparativa
entre às compras agrupadas em relação as compras individuais para aquisição de

medicamentos para HIV/AIDS e Hepatites Virais, indicando o método de compra mais
eficiente. Produto 2: Documento técnico contendo análise dos gastos com os fármacos
Boceprevir e Telaprevir em 2013 e 2014, em detrimento da inexistência de saldo dos
medicamentos no programa, com vistas a propor melhorias no abastecimento dos
componentes especializados. Produto 3: Documento técnico contendo análise
comparativa entre as compras individuais/agrupadas em relação ao fornecimento de
medicamentos para HIV/AIDS e Hepatites Virais via programa, indicando o método de
fornecimento mais célere e econômico. Produto 4: Documento técnico contendo análise
da aquisição do medicamento Simeprevir, contendo o quantitativo de processos e
verificação dos reflexos financeiros no cumprimento das determinações judiciais, bem
como o impacto gerado pela incorporação do fármaco ao SUS em relação às
determinações judiciais. Produto 5: Documento técnico contendo análise da aquisição
do medicamento Sofosbuvir, contendo o quantitativo de processos e verificação dos
reflexos financeiros no cumprimento das determinações judiciais, bem como o impacto
gerado pela incorporação do fármaco ao SUS em relação às determinações judiciais.
7. Local de Trabalho: Brasília/DF.
8. Duração do contrato: até 11 meses.

