Contrata
Serviços

TC/66 EDITAL Nº 08/2014
1. Perfil: Código 012/2014
2. Nª de vagas: 01
3. Qualificação educacional: Profissional com graduação em farmácia
4. Experiência profissional: Experiência mínima de dois anos em cadeia logística de insumos
estratégicos em saúde. Conhecimentos em planejamento de políticas públicas de saúde e legislação do
Sistema Único de Saúde.
5. Metodologia:
 Avaliação do processo de distribuição de testes rápidos HIV enviados para as Coordenações
Estaduais e Municipais no primeiro semestre de 2014.
 Avaliação comparativa da distribuição de testes rápidos HIV enviados no segundo semestre de
2013 e primeiro semestre de 2014.
 Pesquisa e avaliação dos processos das aquisições de testes rápidos para o diagnóstico de HIV
(T1 e T2).
 Estudos relativos às validades dos testes rápidos HIV, Sífilis e Hepatites B e C.
 Pesquisa e avaliação dos processos das aquisições de testes rápidos imunoblot e avaliação
comparativa dos quantitativos adquiridos pelo Ministério da Saúde e distribuídos para a rede
laboratorial, no primeiro semestre de 2014.
6. Produtos/Resultados esperados:
Produto 1: Avaliação da distribuição de kits diagnóstico de HIV (testes rápidos) dispensados pelo
Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais no primeiro
semestre de 2014, com identificação dos pontos críticos e apresentação de proposta de melhoria do
processo.
Produto 2: Estudo comparativo da distribuição de testes rápidos de HIV enviados pelo Departamento de
Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais no segundo semestre de 2013 e no
primeiro semestre de 2014, com vistas a implementação de melhorias na logística de distribuição.
Produto 3: Avaliação comparativa do formato de contratação para aquisição dos testes rápidos para
diagnóstico do HIV realizada pelo Ministério da Saúde em 2013 e 2014, com vistas a subsidiar novas
aquisições.
Produto 4: Avaliação da validade dos testes rápidos para diagnóstico de HIV e Sífilis e triagem das
Hepatites Virais B e C, com base nas exigências contratuais e nas vigências registradas na ANVISA, a
fim de subsidiar ações que evitem o vencimento e proposta de ações preventivas.
Produto 5: Estudo comparativo do total de testes rápidos de Imunoblot adquiridos pelo Ministério da
Saúde referente ao primeiro semestre de 2014 e o total distribuídos aos laboratórios estaduais e
municipais, com vistas a subsidiar decisões pertinentes às aquisições.
7. Local de Trabalho: Brasília/DF
8. Duração do contrato: até 11 meses.

Contrata
Serviços

TC/66 EDITAL Nº 08/2014
1. Perfil: Código 013/2014
2. Nª de vagas: 01
3. Qualificação educacional: Profissional com graduação em farmácia e pós-graduação na área de

saúde.
4. Experiência profissional: Experiência mínima de cinco anos em desenvolvimento, produção ou
análise de fármacos. Requerida experiência em logística de insumos e medicamentos.
5. Metodologia:
 Realizar análise técnica do conteúdo dos documentos elaborados pelo Departamento de
DST/aids e Hepatites Virais do Ministério da Saúde;
 Revisão bibliográfica de referência mundial acerca do tratamento das DST/aids e Hepatites
Virais.
6. Produtos/Resultados esperados:
Produto 1 – Proposta de adequação técnica do Sistema de Controle de Exames de Genotipagem
(Sisgeno), no que tange às informações técnicas dos exames de genotipagem que devem ser reportadas
periodicamente para o monitoramento das redes.
Produto 2 – Proposta de adequação técnica do Sistema de Controle Logístico de Insumos Laboratoriais
(SislogLab), no que tange às informações técnicas dos laboratórios que devem ser reportadas
periodicamente para o monitoramento das redes.
Produto 3 - Elaboração de parâmetros técnicos dos testes de carga viral do HIV para subsidiar novas
aquisições.
Produto 4 Avaliação da implementação da nova portaria de diagnóstico da infecção pelo HIV no Brasil,
com o objetivo de mensurar a eficiência das metodologias empregadas pelos laboratórios de Saúde
Pública.
Produto 5 - Avaliação do perfil médio da primeira carga viral de HIV após diagnóstico, com o objetivo de
verificar o avanço do diagnóstico precoce do HIV no Brasil.
7. Local de Trabalho: Brasília/DF
8. Duração do contrato: até 11 meses.

Contrata
Serviços

TC/66 EDITAL Nº 08/2014
1. Perfil: Código 014/2014
2. Nª de vagas: 01
3. Qualificação educacional: Profissional com nível superior completo em Comunicação Social,
habilitação em Jornalismo.
4. Experiência profissional: Experiência profissional mínima de 3 (três) anos em atividades
relacionadas à comunicação institucional com foco na Administração Pública, bem como no atendimento
a imprensa.
5. Metodologia:
 Coleta de dados relativos ao desenvolvimento de ações nacionais e internacionais da agenda de
atividades da SVS, envolvendo os temas de HIV/aids e hepatites virais que contaram com a
participação do Secretário de Vigilância em Saúde e sua relação com as metas estratégicas da
secretaria de vigilância.
 Analisar as programações e atas oriundas dos eventos nacionais e internacionais.
 Analisar documentos técnicos produzidos para essas agendas.
 Realizar entrevistas com a equipe e o Secretário para aprofundar conteúdos desenvolvidos e
definição dos contextos técnicos estratégicos dos temas/pautas/agendas de discussão.
 Identificar as apresentações técnicas disponibilizadas nas ações para subsídio à elaboração do
documento.
6. Produtos/Resultados esperados:
Documento analítico e descritivo contendo as contribuições institucionais para a efetividade do alcance
das metas da Agenda Estratégica da Secretaria de Vigilância em Saúde, em especial às relacionadas com
as prioridades de Redução da Transmissão do HIV/Aids e das Hepatites Virais, em âmbito nacional e
internacional realizadas no ano de 2014, com a participação do Secretário de Vigilância em Saúde.
7. Local de Trabalho: Brasília/DF
8. Duração do contrato: até 3 meses.

