
   
  
  
  

                                             
     

     

     

                                   

  
  

Contrata 

Consultor na 

modalidade 

PROJETO 914/BRZ/1138  EDITAL Nº 04/2014 
1. Perfil: 007/2014 – Consultor em logística de insumos estratégicos de saúde 
2. Nª de vagas:01 
3. Qualificação educacional: Nível superior completo em qualquer área de formação. 
4. Experiência profissional: Experiência mínima de 04 (quatro) anos em cadeia logística de insumos 

estratégicos em saúde. Conhecimento de política de prevenção às DST/HIV/aids e/ou Hepatites 

Virais, modelos de prevenção, normas de vigilância sanitária, marketing social e saúde pública. 
Conhecimento de cadeia logística de medicamentos, antirretrovirais, vacinas e preservativos 

destinados à prevenção e tratamento das DST/HIV/aids e/ou Hepatites Virais. 
5. Atividades: Pesquisa de dados e mapeamento de processos da logística do fluxo de pedidos dos 

insumos de kits testes sífilis e HIV, medicamentos, preservativos feminino, armazenagem e 

transporte para o atendimento das demandas do Departamento de Vigilância, Prevenção e 

Controle das DST, Aids e Hepatites Virais. 
Levantamento de dados do POP – Procedimento Operacional Padrão da Central de Armazenagem 

de Insumos Estratégico para Saúde (CAIES) do almoxarifado do Ministério da Saúde em Brasília. 
Sistemas da Ação Judicial/MS e SISMAT (Sistema Integrado de Administração de Material do 

Ministério da Saúde). 
Pesquisas no site do Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites 

Virais. 
6. Produtos/Resultados esperados: Documento técnico contendo mapeamento do processo de 

distribuição de kits de teste rápido de sífilis aos estados, com vistas à melhoria do processo 

realizado. 
  
Documento técnico contendo mapeamento do processo de distribuição de medicamento por meio de 

pedidos de demanda judicial, para os pacientes com DST e HIV, com vistas à identificação dos 

pontos críticos no processo realizado. 
  
Documento técnico contendo mapeamento do processo de distribuição de insumos de preservativo 

feminino aos estados, com vistas ao aperfeiçoamento do processo realizado. 
  
Documento técnico contendo mapeamento do processo de coleta de medicamentos devolvidos da 

demanda judicial, com vistas à identificação dos pontos críticos e otimização do processo. 
  
Documento técnico contendo mapeamento do processo de distribuição de insumos de preservativo 

masculino aos estados, com vistas à identificação dos pontos críticos e otimização do processo. 
  
Documento técnico contendo mapeamento do processo de distribuição de kits de teste rápido de 

HIV aos estados, com vistas à identificação de pontos críticos para a otimização do processo. 
7. Local de Trabalho: Brasília/DF 
8. Duração do contrato: Até 12 (doze) meses. 
      

Os interessados deverão  o CV do dia 07/03/2014 até o 

dia 11/03/2014 nohttp://sistemas.aids.gov.br/curriculo/login.asp ou 
http://www.aids.gov.br/pagina/trabalhe-conosco, indicando o número do edital e o nome do perfil 

em que se candidata no envelope, se por correio, e no e-mail se por meio eletrônico. Serão 

desconsiderados os CVs remetidos após a data limite indicada neste edital.       



Em atenção às disposições do decreto nº 5.151, de 22/07/2004, é vedada a contratação, a qualquer título, 

de servidores ativos da Administração Pública Federal, Estadual, do Distrito Federal ou Municipal, direta 

ou indireta, bem como empregados de suas subsidiárias ou controladas, no âmbito dos projetos de 

cooperação técnica internacional, ressalvados os casos de professores universitários que, na forma da 

LDO, se encontrem submetidos a regime de trabalho que comporte o exercício de outra atividade e haja 

declaração do chefe imediato e do dirigente máximo do órgão de origem da inexistência de 

incompatibilidade de horários e de comprometimento das atividades atribuídas. 
      
  
  
 


