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TC/66 EDITAL Nº 10/2015
1. Perfil: Código 23/2015
2. Nª de vagas: 01
3. Qualificação educacional: Nível superior completo em qualquer área de formação.
4. Experiência profissional: Conhecimento de normas técnicas que regem processos
licitatórios no setor público. Experiência em análise e/ou acompanhamento de
programas e/ou projetos de prevenção voltados às DST/HIV/aids. Experiência em
prestação de contas de projetos.
5. Metodologia: A metodologia consiste em elaborar estudos técnicos através de
pesquisas por meio de livros, artigos científicos, teses, monografias, todos acessados
através de sites da internet. Serão feitos também, levantamentos e análise de processos
licitatórios do Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais – DDAHV, bem como
participação em reuniões com as áreas técnicas do departamento.
6. Produtos/Resultados esperados: Produto 1: Diagnóstico situacional dos
mecanismos utilizados pelo Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das
DST, AIDS e Hepatites Virais, no que tange o acrescentamento, simplificação,
publicação e execuções dos processos licitatórios administrados, com o objetivo de
fazer uma leitura da realidade do Departamento a fim de identificar os mecanismos
utilizados atualmente para a promoção da transparência e publicidade, além de facilitar
o acesso aos dados e informações das aquisições de bens e serviços adquiridos pelo
Projeto. Produto 2: Diagnóstico situacional dos mecanismos utilizados pelo
Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, AIDS e Hepatites Virais,
no que tange o gerenciamento das informações referentes às aquisições de bens e
serviços no Sistema de Informações Gerenciais do Projeto AIDS III – SIAIDS, com a
finalidade de organizar a gestão das informações a respeito de aquisições de bens e
serviços no Departamento, sob a forma de sistema. Produto 3: Desenvolvimento de
estudo técnico de metodologias técnicas, com a finalidade de compor a conexão entre a
contratação e o planejamento existente, expondo o alinhamento da contratação à
estratégia do negócio de serviço de outsourcing de impressão (terceirização do serviço
de impressão) para o Departamento. Produto 4: Desenvolvimento de estudo técnico de
metodologias técnicas, com a finalidade de compor a conexão entre a contratação e o
planejamento existente, expondo o alinhamento da contratação à estratégia do negócio
de serviço de telefonia móvel especializada para o Departamento. Produto 5: Proposta
para utilização do Sistema de Registro de Preços no Departamento de Vigilância,
Prevenção e Controle das DST, AIDS e Hepatites Virais, com o objetivo de propiciar
maior economia de escala, aumento da eficiência administrativa, celeridade e controle
social nas contratações para aquisição de bens e serviços.
7. Local de Trabalho: Brasília/DF
8. Duração do contrato: até 11 (onze) meses.
______________________________________________________________________
1. Perfil: Código 24/2015
2. Nª de vagas: 01
3. Qualificação educacional: Profissional com nível superior completo em biologia.
Pós-graduação em Imunogenética
4. Experiência profissional: Experiência em biologia molecular e imunogenética.
Experiência em implantação de novas metodologias para a Rede de HIV e Hepatites
Virais.
5. Metodologia: A metodologia aplicada será por meio da revisão bibliográfica
referente às tecnologias de exames de monitoramento da infecção pelo HIV;

levantamento de dados mercadológicos sobre exames de Carga Viral e CD4 rápidos
disponíveis no mercado; visitas técnicas aos estados e municípios da rede de
capilaridade de teste rápido; levantamento das dificuldades com relação à rede de
capilaridade dos testes rápidos; levantamento da situação dos exames de genotipagem
realizados no Brasil elo SUS.
6. Produtos/Resultados esperados: Produto 1: Documento contendo mapeamento da
situação atual da rede de capilaridade dos testes rápidos de HIV e Sífilis no Brasil,
incluindo o status de implantação nas diferentes regiões, as principais dificuldades
encontradas pelos estados e municípios para implantação da rede e propostas de
soluções para as mesmas. Produto 2: Documento contendo mapeamento da situação
atual da rede de capilaridade dos testes rápidos de Hepatite B (HBV) e Hepatite C
(HCV) no Brasil, incluindo o status de implantação nas diferentes regiões, as principais
dificuldades encontradas pelos estados e municípios para implantação da rede e
propostas de soluções para as mesmas. Produto 3: Documento contendo estudo técnico
mercadológico de exames de quantificação do RNA viral rápido (Carga Viral rápida) do
HIV disponíveis no mercado nacional e internacional, destacando o nome das
tecnologias, fornecedores, especificidade, sensibilidade, tipo de amostra, tempo para
realização do exame, preços e registros em órgãos reguladores. Produto 4: Documento
contendo estudo técnico mercadológico de exames de CD4 contagem de linfócitos
TCD4 e TCD8 rápidos disponíveis no mercado nacional e internacional, destacando o
nome das tecnologias, fornecedores, especificidade, sensibilidade, tipo de amostra,
tempo para realização do exame, preços e registros em órgãos reguladores, com vistas a
subsidiar tecnicamente a aquisição de insumos para realização dos exames. Produto 5:
Documento contendo diagnóstico situacional do processo para a realização dos exames
de genotipagem do HIV no Brasil subsidiados pelo SUS, após as modificações feitas na
Rede Nacional de Genotipagem em 2015, identificando os pontos fortes e fracos com
sugestões de melhoria para aprimoramento do atendimento à população brasileira.
7. Local de Trabalho: Brasília/DF
8. Duração do contrato: até 11 (onze) meses.

