
Contrata 
Consultor na 

modalidade Produto 
 

PROJETO BRA/K57 
 

1. Perfil: Contratação na modalidade produto de 01 (um) profissional, objetivando realizar 
o planejamento de projetos gráficos, bem como elaboração de arte-final e diagramação 
de publicações e materiais impressos e digitais, visando promover a investigação e 
desenvolvimento de novas tecnologias de prevenção em áreas prioritárias e entre 
usuários de drogas, população penitenciária, profissionais do sexo e PVHA. 

2. Nº de vagas: 01  
3. Qualificação educacional: Nível superior completo em design. 
4. Experiência profissional: Experiência mínima de 04 (quatro) anos em desenho gráfico e 

diagramação. Domínio das ferramentas gráficas digitais para o processo de criação e 
arte-final.Requerida experiência em produção gráfica. 

5. Atividades: Estudo e planejamento de materiais para confecção dos produtos, como 
cores, papel e fontes; Pesquisar livros, notas da internet e matérias enviadas para 
diagramação para aprimoramento da produção gráfica de cada material (produto);  
Manipulação de software para edição de imagens: Adobe Photoshop CS4 e outros; 
Produção de gráficos, planilhas e tabela nos softwares específicos. 

6. Produtos/Resultados esperados: 
Produto 1 - Documento técnico contendo projeto básico para criação de peças gráficas, 
referente ao tema “Como minimizar os efeitos colaterais dos remédios e medicamentos 
utilizados por portadores de HIV/Aids”, para veiculação no sítio do Departamento de 
Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais, com vistas ao 
fortalecimento da estratégia de comunicação direcionada às PVHA e demais populações 
vulneráveis. 
Produto 2 - Documento técnico contendo projeto básico para criação de peças gráficas, 
referente ao tema “Importância da alimentação na qualidade de vida das pessoas 
vivendo com HIV/Aids”, para a veiculação no sítio do Departamento de Vigilância, 
Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais, com vistas ao fortalecimento da 
estratégia de comunicação direcionada a profissionais de saúde que atuam na atenção 
básica. 
Produto 3 - Documento técnico contendo projeto básico para criação de peças gráficas, 
referente ao tema “Importância do exercício físico na saúde das pessoas vivendo com 
HIV/Aids”, para veiculação no sítio do Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle 
das DST, Aids e Hepatites Virais,  com vistas ao fortalecimento da estratégia de 
comunicação direcionada às PVHA e demais populações vulneráveis.     
Produto 4 - Documento técnico contendo proposta de criação de peças gráficas 
vinculadas às ações do Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids 
e Hepatites Virais, referente ao tema “Dicas de adesão ao tratamento”, direcionada a 
pessoas vivendo com HIV/Aids, para divulgação nas redes sociais. 
Produto 5 - Documento técnico contendo planejamento para divulgação de material 
gráfico nas redes sociais relacionados às ações do Departamento de Vigilância, 
Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais referentes ao tema “Faça o teste 
de HIV, sífilis e hepatites virais e Fique Sabendo”. 
Produto 6 - Documento técnico contendo planejamento para divulgação de material 
gráfico, em meio eletrônico, referente ao tema “Onde fazer o teste”, destinado ao 
fortalecimento das informações voltadas às populações vulneráveis e demais usuários de 
mídias sociais. 
Produto 7 - Documento técnico contendo proposta de peças gráficas para divulgação, em 
meio eletrônico, referente ao tema “Use camisinha”, a serem utilizadas como 
ferramentas nas ações de prevenção destinadas às PVHA. 

7. Duração do Contrato: até 12 meses 



Os interessados deverão cadastrar o CV do dia 10/10/2013 até o dia 14/10/2013 no seguinte 
endereço eletrônico: http://sistemas.aids.gov.br/curriculo/login.asp ou 
http://www.aids.gov.br/pagina/trabalhe-conosco.  
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. 

http://www.aids.gov.br/pagina/trabalhe-conosco


Consultor na 
modalidade Produto 

 
PROJETO BRA/K57 

 
1. Perfil: Contratação na modalidade produto de 01 (um) profissional, objetivando a 

elaboração de projetos de design, bem como peças gráficas para mídia impressa e 
multimídia, com o objetivo de promover a investigação e desenvolvimento de novas 
tecnologias de prevenção em áreas prioritárias e entre usuários de drogas, população 
penitenciária, profissionais do sexo e PVHA. 

2. Nº de vagas: 01  
3. Qualificação educacional: Nível superior completo em design. 
4. Experiência profissional: Experiência mínima de 05 (cinco) anos em desenho gráfico e 

diagramação. Domínio das ferramentas gráficas digitais para o processo de criação e 
arte-final. Requerida experiência em produção gráfica. 

5. Atividades: Levantamento de materiais e textos para diagramação no software indesign, 
para criação de peças gráficas. Pesquisa bibliográfica acerca do tema sífilis, para 
subsidiar elaboração de material gráfico para divulgação de ações de prevenção no sítio 
do Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais. 
Levantamento de textos e imagens para a confecção de peças gráficas. Sistematização 
de artigos e matérias comentadas para diagramação dos banners para publicação no sítio 
do Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais. 
Análise de textos e imagens para diagramação dos banners para publicação no sítio do 
Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais.  

6. Produtos/Resultados esperados: 
Produto 1 - Documento técnico contendo proposta de peças gráficas para divulgação e 
apresentação em meio eletrônico e/ou impresso, referente à campanha de “Vacinação 
para hepatite B”, a ser veiculada no sítio do Departamento de Vigilância, Prevenção e 
Controle das DST, Aids e Hepatites Virais. 
Produto 2 - Documento técnico contendo projeto gráfico para divulgação e apresentação 
em meio eletrônico e/ou impresso, referente à campanha “Cuidados com a higiene para 
evitar as hepatites A e E”, a ser veiculada no sítio do Departamento de Vigilância, 
Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais. 
Produto 3 - Documento técnico contendo proposta de peças gráficas para divulgação em 
meio eletrônico e/ou impresso, referente à campanha “Como evitar a sífilis”, a ser 
veiculada em no sítio do Ministério da Saúde. 
Produto 4 - Documento técnico contendo projeto gráfico de divulgação e apresentação 
em meio eletrônico e/ou impresso, referente à campanha de prevenção em 
DST/AIDS/HV “Use camisinha”, a ser veiculada no sítio do Departamento de Vigilância, 
Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais , no Dia dos Namorados. 
Produto 5 - Documento técnico contendo planejamento para divulgação de material 
gráfico, referente à campanha “Formas de contágio do HIV”, a ser veiculada no sítio do 
Ministério da Saúde. 
Produto 6 - Documento técnico contendo planejamento para divulgação e apresentação, 
em meio eletrônico e/ou impresso, referente à campanha “Formas de contágio das 
Hepatites”, a ser veiculada no sítio do Departamento de Vigilância, Prevenção e 
Controle das DST, Aids e Hepatites Virais. 
Produto 7 - Documento técnico contendo projeto básico de peças gráficas para 
divulgação, em meio eletrônico e/ou impresso, referente a Informativos de DST e Aids. 
Produto 8 - Documento técnico contendo proposta de peças gráficas para divulgação e 
apresentação em meio eletrônico e/ou impresso, referente à campanha “O que é adesão 
e por que seguir as recomendações médicas” a ser veiculada no sítio do Departamento 
de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais.  

7. Duração do Contrato: até 12 meses 



Os interessados deverão cadastrar o CV do dia 10/10/2013 até o dia 14/10/2013 no seguinte 
endereço eletrônico: http://sistemas.aids.gov.br/curriculo/login.asp ou 
http://www.aids.gov.br/pagina/trabalhe-conosco.  
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. 

http://www.aids.gov.br/pagina/trabalhe-conosco


Contrata 
Consultor na 

modalidade Produto 
 

PROJETO BRA/K57 
 

1. Perfil: Contratação na modalidade produto de 01 (um) profissional, objetivando o 
desenvolvimento de ações com vistas à implementação de sistemas para atender às 
demandas de informatização e ajustá-los às evidências do diagnóstico situacional. 

2. Nº de vagas: 01  
3. Qualificação educacional: Nível superior completo em qualquer área de formação. 
4. Experiência profissional: Experiência mínima de 07 (sete) anos em desenvolvimento ou 

manutenção de sistemas de informação. Requerida experiência em sistemas corporativos 
Experiência em implementação de sistema e serviços e SQL. 

5. Atividades: Especificação e Análise de Requisitos;  Levantamento de informações com o 
objetivo de especificar as manutenções evolutivas; Representação e ajustes do domínio 
do problema através da utilização de diagramas Use Case; Pesquisa em referência 
bibliográfica; Reuniões com equipe e áreas do Departamento de Vigilância, Prevenção e 
Controle das DST, AIDS e Hepatites Virais; Especificação e representação do modelo 
lógico de banco de dados; Representação do fluxo de navegação de telas; Descrição das 
telas; Ajuste do modelo físico de banco de dados; Testes para definição e geração de 
novos programas; Levantamento e Atualizações de programas; Análise de documentação 
suporte. 

6. Produtos/Resultados esperados: 
Produto 1 - Documento técnico contendo elaboração de código fonte em linguagem ASP, 
referente à implementação do módulo de cadastro de Instituição no Sistema de Controle 
de Acesso Laboratorial (SCALAB) do Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle 
das DST, Aids e Hepatites Virais. 
Produto 2 - Documento técnico contendo elaboração de código fonte em linguagem ASP, 
referente à implementação dos módulos de cadastro de Pessoa e Cadastro de 
Coordenação no Sistema de Controle de Acesso Laboratorial (SCALAB) do Departamento 
de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais. 
Produto 3 - Documento técnico contendo elaboração de código fonte em linguagem ASP, 
referente à implementação do módulo de cadastro de Autorização de Pessoas, através 
do Sistema de Controle de Acesso Laboratorial (SCALAB) para o Sistema LABGERENCIAL 
do Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais. 
Produto 4 - Documento técnico contendo elaboração de código fonte em linguagem ASP, 
referente à implementação do módulo de Autorização de Pessoas, através do Sistema de 
Controle de Acesso Laboratorial (SCALAB) para o Sistema SISCEL do Departamento de 
Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais 
Produto 5 - Documento técnico contendo elaboração de código fonte em linguagem ASP, 
referente à implementação do módulo de Autorização de Pessoas através do Sistema de 
Controle de Acesso Laboratorial (SCALAB) para o Sistema SISLOG-LAB do Departamento 
de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais. 
Produto 6  - Documento técnico contendo elaboração de código fonte em linguagem ASP, 
referente à implementação dos módulos de consulta de Instituição e Coordenação e de 
Relatório de Permissões de acessos aos sistemas SISGENO, LABGERENCNIAL, SISCEL e 
SISLOG-LAB através do Sistema de Controle de Acesso Laboratorial (SCALAB) do 
Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais. 
Produto 7 - Documento técnico contendo elaboração de código fonte em linguagem ASP, 
referente à implementação dos módulos de cadastro de Paciente e Usuários e Consulta 
de Pacientes no Sistema SICLOM CLÌNICO – Sistema de Controle de Tratamento para 
Hepatites Virais do Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e 
Hepatites Virais. 
 



Produto 8 - Documento técnico contendo elaboração de código fonte em linguagem ASP, 
referente à implementação do módulo de Histórico da Infecção pelo HCV – Hepatite 
Crônica C no Sistema de Controle de Tratamento para Hepatites Virais (SICLOM CLÌNICO) 
do Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais. 

7. Duração do Contrato: até 12 meses 
Os interessados deverão cadastrar o CV do dia 10/10/2013 até o dia 14/10/2013 no seguinte 
endereço eletrônico: http://sistemas.aids.gov.br/curriculo/login.asp ou 
http://www.aids.gov.br/pagina/trabalhe-conosco.  
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. 

http://www.aids.gov.br/pagina/trabalhe-conosco


Contrata 
Consultor na 

modalidade Produto 
 

PROJETO BRA/K57 
 

1. Perfil: Contratação na modalidade produto de 01 (um) profissional, objetivando realizar 
a elaboração de documentos técnicos com vistas à implementação da infraestrutura de 
tecnologia da informação do Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, 
Aids e Hepatites Virais através do gerenciamento de banco de dados do Departamento 
de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais. 

2. Nº de vagas: 01  
3. Qualificação educacional: Nível superior completo em qualquer área de formação. Pós-

graduação em Banco de Dados. 
4. Experiência profissional: Experiência de 08 (oito) anos em gerenciamento de SGBD 

(Sistema Gerenciador de Banco de Dados) para sistemas corporativos: Oracle, Sybase ou 
Microsoft SQL server. Experiência em administração de bancos de dados utilizando 
Windows NT/2000/XP. 

5. Atividades: Levantamento de requisitos para exportação de parte do banco de dados 
db_medicamento_p para compor o novo banco de dados db_siclom_operacional_p; 
Levantamento das tabelas que serão migradas para o banco db_siclom_operacional_p; 
Transformação de dados para identificação de registros que serão migrados para o banco 
db_siclom_operacional_p; Identificação das colunas serão migradas para o o banco 
db_siclom_operacional_p. 

6. Produtos/Resultados esperados: 
Produto 1 - Documento técnico contendo proposta de exportação das informações 
contidas na antiga base de dados dos sistemas SICLOM Operacional e SICLOM Gerencial 
que serão migradas para a nova base de dados destes sistemas.  
Produto 2 - Documento técnico contendo proposta de importação das informações 
contidas na antiga base de dados dos sistemas SICLOM Operacional e SICLOM Gerencial 
que serão migradas para a nova base de dados destes sistemas.  
Produto 3 -Documento técnico contendo proposta de procedimentos automatizados de 
banco de dados a serem implementados para melhoria do desempenho da base de dados 
dos sistemas SICLOM Operacional e SICLOM Gerencial. 
Produto 4 - Documento técnico contendo proposta de procedimentos que serão 
armazenados dentro do banco de dados dos sistemas SICLOM Operacional e SICLOM 
Gerencial para melhoria do desempenho. 
Produto 5 - Documento técnico contendo proposta de criação de índices nas tabelas dos 
sistemas SICLOM Operacional e SICLOM Gerencial, com vistas à melhoria do desempenho. 
Produto 6 - Documento técnico contendo proposta de procedimentos que garantam a 
integridade das dos sistemas SICLOM Operacional e SICLOM Gerencial. 
Produto 7 - Documento técnico contendo proposta de exportação das informações 
contidas na antiga base de dados do sistema de DENUNCIA que serão migradas para a 
nova base de dados destes sistemas. 
Produto 8 - Documento técnico contendo proposta de importação das informações 
contidas na antiga base de dados do sistema de DENUNCIA que serão migradas para a 
nova base de dados destes sistemas.  

7. Duração do Contrato: até 12 meses 
Os interessados deverão cadastrar o CV do dia 10/10/2013 até o dia 14/10/2013 no seguinte 
endereço eletrônico: http://sistemas.aids.gov.br/curriculo/login.asp ou 
http://www.aids.gov.br/pagina/trabalhe-conosco.  
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. 

http://www.aids.gov.br/pagina/trabalhe-conosco


Contrata 
Consultor na 

modalidade Produto 
 

PROJETO BRA/K57 
 

1. Perfil: Contratação na modalidade produto de 01 (um) profissional, objetivando a 
elaboração de documentos técnicos com vistas à implementação da infraestrutura de 
tecnologia da informação do Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, 
Aids e Hepatites Virais. 

2. Nº de vagas: 01  
3. Qualificação educacional: Nível superior completo em qualquer área de formação. 
4. Experiência profissional: Experiência mínima de 07 (sete) anos na área de redes. 

Domínio dos sistemas operacionais Windows NT/NT, Windows 2003 Server ou Linux, 
configuração e instalação de roteadores, switch, hub, cabeamento estruturado, redes 
locais e remotas, configuração e instalação de internet e correio eletrônico. Domínio e 
segurança de dados. 

5. Atividades:  
Analisar a distribuição Linux a fim de identificar a que melhor se adequa à rede do 
Departamento de Vigilância, prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais. 
Simular instalações da distribuição mais adequada. 
Revisar normas dos serviços disponibilizados pela infraestrutura de tecnologia da 
informação do Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e 
Hepatites Virais, visando a melhoria da segurança da informação. 
Dimensionar espaço necessário para atender a demanda de armazenamento de arquivos. 
Verificar a disponibilidade de Hardware para construção do novo Cluster. 
Verificar a compatibilidade de serviços da rede com Windows Server 2008. 
Avaliar a nova estrutura de pastas no servidor de arquivos. 
Avaliar as permissões das pastas do servidor de arquivos a nova estrutura. 

6. Produtos/Resultados esperados: 
Produto 1 - Documento técnico contendo proposta de revisão da Norma de segurança 
para a utilização do serviço de correio eletrônico no Departamento de Vigilância, 
Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais. 
Produto 2 - Documento técnico contendo estudo de viabilidade de implantação de 
Servidor de Arquivos baseados em Linux, como forma alternativa ao atual servidor 
Windows. 
Produto 3 - Documento técnico contendo revisão da Norma de segurança para a 
utilização da Internet no Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, 
Aids e Hepatites Virais. 
Produto 4 - Documento técnico contendo projeto para reestruturação da permissão de 
acesso ao servidor de arquivos, baseado em níveis de acesso dos grupos do Active 
Directory. 
Produto 5 - Documento técnico contendo proposta para implantação de sistema Cluster, 
baseado em Linux, com vistas a disponibilizar maior espaço para armazenamento de 
arquivos. 
Produto 6 - Documento técnico contendo proposta para elevação do nível funcional 
Windows Server 2003 para o nível de serviço Windows Server 2008. 
Produto 7 - Documento técnico contendo avaliação do controle de acesso lógico à rede 
de dados do Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites 
Virais. 
Produto 8 - Documento técnico contendo revisão da Norma de uso de computação móvel 
e trabalho remoto no Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e 
Hepatites Virais.  

7. Duração do Contrato: até 12 meses 



Os interessados deverão cadastrar o CV do dia 10/10/2013 até o dia 14/10/2013 no seguinte 
endereço eletrônico: http://sistemas.aids.gov.br/curriculo/login.asp ou 
http://www.aids.gov.br/pagina/trabalhe-conosco.  
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. 

http://www.aids.gov.br/pagina/trabalhe-conosco


Contrata 
Consultor na 

modalidade Produto 
 

PROJETO BRA/K57 
 

1. Perfil: Contratação na modalidade produto de 01 (um) profissional, objetivando realizar 
o planejamento das ações de prevenção a serem realizadas em eventos promovidos ou 
apoiados pelo Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e 
Hepatites Virais. 

2. Nº de vagas: 01  
3. Qualificação educacional: Nível superior completo em qualquer área de formação. 
4. Experiência profissional: Experiência mínima de 05 (cinco) anos em publicidade. 

Experiência em análise de materiais de informação, comunicação e educação. 
Experiência no trabalho com organizações governamentais (OG) ou organizações não-
governamentais (ONG). 

5. Atividades: 
Pesquisa quantitativa acerca dos materiais de Informação, Educação e Comunicação, no 
Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais; 
Elaborar descrição de especificações técnicas de materiais de IEC a serem reproduzidos 
pelo Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais; 
Levantamento de eventos de âmbito regional e nacional com públicos-alvos das ações do 
Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais; 
Pesquisa acerca de materiais de prevenção, bem como elaboração de grades de 
distribuição para campanhas voltadas ao tratamento e atenção dos portadores de 
HIV/Aids, no âmbito do Departamento; 
Levantamento de materiais promocionais para ações do Departamento de Vigilância, 
Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais. 

6. Produtos/Resultados esperados: 
Produto 1: Documento técnico contendo proposta de modelos de materiais informativos 
para a campanha do Dia Mundial de Luta Contra a Aids – 2013, com vistas a disseminar 
práticas de prevenção das DST, Aids e Hepatites Virais.  
Produto 2: Documento contendo estudo técnico acerca de materiais de Informação, 
Educação e Comunicação sobre a temática de DST, Aids e Hepatites Virais, a serem 
reproduzidos em campanhas de prevenção em 2014. 
Produto 3: Documento técnico contendo planejamento de ações de prevenção às 
Hepatites Virais durante a Copa do Mundo de 2014, com vistas à promoção da saúde, 
acesso ao tratamento e atenção aos portadores de HIV/Aids. 
Produto 4: Documento técnico contendo proposta de cronograma de eventos de âmbito 
regional e nacional, para o segundo semestre de 2014, visando a implementação de ação 
de testagem rápida de hepatites e de sífilis, considerando os públicos-alvos das 
campanhas do Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e 
Hepatites Virais. 
Produto 5: Documento técnico contendo proposta de modelos de materiais informativos 
para a campanha do Dia Mundial de Luta Contra as Hepatites Virais, em 2014, com vistas 
a disseminar praticas de prevenção das DST, Aids e Hepatites Virais. 
Produto 6: Documento técnico contendo proposta de materiais promocionais para 
distribuição pelo Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e 
Hepatites Virais,, para divulgação das ações de prevenção das DST, Aids e Hepatites 
Virais para população em geral. 
Produto 7: Documento técnico contendo planejamento de eventos de âmbito regional e 
nacional, para o primeiro semestre de 2015, para implementação de ação de testagem 
rápida de hepatites e de sífilis, considerando os públicos-alvos das campanhas do 
Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais. 

7. Duração do Contrato: até 12 meses 



Os interessados deverão cadastrar o CV do dia 10/10/2013 até o dia 14/10/2013 no seguinte 
endereço eletrônico: http://sistemas.aids.gov.br/curriculo/login.asp ou 
http://www.aids.gov.br/pagina/trabalhe-conosco.  
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. 

http://www.aids.gov.br/pagina/trabalhe-conosco


Contrata 
Consultor na 

modalidade Produto 
 

PROJETO BRA/K57 
 

1. Perfil: Contratação na modalidade produto de 01 (um) profissional, objetivando elaborar 
documentos técnicos de forma a ampliar novas tecnologias de infraestrutura de redes do 
Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, AIDS e Hepatites Virais, de 
forma a contribuir para o alcance do resultado elencado no ítem 3.1.3 do Projeto de 
Cooperação UNODC - BRA/K57 o qual prevê “Implementar a infraestrutura de tecnologia 
de informação”. 

2. Nº de vagas: 01  
3. Qualificação educacional: Nível superior completo em qualquer área de formação. 
4. Experiência profissional: Experiência mínima de 04 (quatro) anos na área de redes. 

Domínio dos sistemas operacionais Windows NT/NT, Windows 2003 Server ou Linux, 
configuração e instalação de roteadores, switch, hub, cabeamento estruturado, redes 
locais e remotas, configuração e instalação de internet e correio eletrônico. Domínio em 
segurança de dados. 

5. Atividades: Levantamento e avaliação das necessidades, equipamentos e disponibilidade 
de acesso aos usuários dos serviços de rede. 
Levantamento e avaliação da utilização, eficiência e vantagens do sistema de 
monitoramento por CFC. 
Levantamento e avaliação das necessidades, materiais, equipamentos, recursos do 
sistema de contra incêndio, no tocante sua criticidade em relação à integridade física de 
servidores e outros equipamentos de informática. 
Levantamento e avaliação das necessidades, facilidades de acesso e equipamentos 
adequados aos ambientes.   
Levantamento da estrutura atual de videoconferência e avaliação das necessidades de 
seus usuários. 
Levantamento e avaliação das necessidades, vantagens do sistema, materiais, 
equipamentos e recursos do sistema de áudio e vídeo. 

6. Produtos/Resultados esperados: 
Produto 1: Documento técnico contendo projeto de reestruturação da infraestrutura de 
rede de forma a disponibilizar acesso simultâneo às redes de videoconferência, ADSL e 
Rede 200, no Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e 
Hepatites Virais. 
Produto 2: Documento técnico contendo avaliação da infraestrutura de rede do sistema 
de monitoramento por CFC – Circuito Fechado de Câmeras para CPD, Chaftes de 
telecomunicações e Nobreak do Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das 
DST, Aids e Hepatites Virais. 
Produto 3: Documento técnico contendo avaliação da infraestrutura de rede e do 
desempenho do sistema contra incêndio para a sala dos servidores CPD do Departamento 
de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais. 
Produto 4: Documento técnico contendo projeto de reestruturação da infraestrutura de 
rede sem fio (wireless) do Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, 
Aids e Hepatites Virais de forma a ampliar o acesso à internet. 
Produto 5: Documento técnico contendo proposta de reestruturação de infraestrutura de 
rede do sistema de videoconferência do Departamento de Vigilância, Prevenção e 
Controle das DST, Aids e Hepatites Virais.  
Produto 6: Documento técnico contendo projeto para implementação de infraestrutura 
de rede do sistema de vídeo e projeção para a sala de reuniões do Departamento de 
Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais.  

7. Duração do Contrato: até 12 meses 



Os interessados deverão cadastrar o CV do dia 10/10/2013 até o dia 14/10/2013 no seguinte 
endereço eletrônico: http://sistemas.aids.gov.br/curriculo/login.asp ou 
http://www.aids.gov.br/pagina/trabalhe-conosco.  
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. 

http://www.aids.gov.br/pagina/trabalhe-conosco


 
 

Contrata 
Consultor na 

modalidade Produto 
 

PROJETO BRA/K57 
 

1. Perfil: Contratação na modalidade produto de 01 (um) profissional, objetivando elaborar  
documentos técnicos relativos ao uso e acesso a rede de dados, bem como a 
padronização dos softwares e sistemas operacionais dos computadores do Departamento 
de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais, de forma a 
contribuir para o alcance do resulto elencado no ítem 3.1.1, do Projeto UNODC 
BRA/K57, que prevê “Realizar diagnóstico situacional da capacidade instalada dos 
sistemas de informação do Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, 
Aids e Hepatites Virais para responder aos compromissos assumidos para o Aids SUS”. 

2. Nº de vagas: 01  
3. Qualificação educacional: Nível superior completo em qualquer área de formação. Pós-

graduação em tecnologia da informação. 
4. Experiência profissional: Experiência mínima de 05 (cinco) anos na área de suporte e 

manutenção de hardware e software. Domínio de ferramentas do MS Office, 
comunicação de dados, configurações, cabeamento estruturado e conhecimento de rede 
local e remota. Domínio de configuração e instalação de internet e correio eletrônico. 
Domínio dos sistemas operacionais Windows NT/NT, Server/2000/2000 e Server/XP. 
Requerido conhecimento de switch, hub e nobreak e domínio de segurança de dados.        

5. Atividades: - Revisar normas dos serviços disponibilizados pela infraestrutura de 
tecnologia da informação do Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, 
Aids e Hepatites Virais. 
- Analisar licenças de softwares. 
- Consultar guia de instalação dos roteadores. 
- Avaliar o local para instalação dos pontos de acesso. 
- Pesquisar drivers atualizados para o computador Dell Optiplex 990. 
- Pesquisar drivers atualizados para os notebooks Dell E6320. 
- Pesquisa bibliográfica sobre tecnologia da informação. 
- Analisar a rotina dos usuários para adequação das normas. 
- Analisar viabilidade de novos roteadores. 
- Verificar disponibilidade de pontos de acesso no switch para inclusão de novos 
roteadores. 

6. Produtos/Resultados esperados: 
Produto 1: Documento técnico contendo projeto de criação de matriz para padronização 
dos computadores Dell Optiplex 990, com objetivo de adequá-los aos sistemas de 
informação utilizados no Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, 
AIDS e Hepatites Virais. 
Produto 2: Documento técnico contendo proposta para expansão da rede corporativa 
sem fio do Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, AIDS e Hepatites 
Virais.  
Produto 3: Documento técnico contendo revisão da Norma de Conformidade Legal, com 
o objetivo de estabelecer os requisitos de segurança quanto à conformidade legal 
referente ao uso ou aquisição de recursos de processamento da informação no 
Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, AIDS e Hepatites Virais. 
Produto 4: Documento técnico contendo revisão da Norma de Classificação da 
Informação, com o objetivo de orientar os usuários que utilizam os sistemas de 
informação do Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, AIDS e 
Hepatites Virais. 



Produto 5: Documento técnico contendo revisão da Norma para armazenamento de 
mídias do Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, AIDS e Hepatites 
Virais. 
Produto 6: Documento técnico contendo revisão da Norma de uso de chaves de acesso, 
com o objetivo de estabelecer regras de segurança para formação da chave de acesso e 
sua correta utilização na rede de dados do Departamento de Vigilância, Prevenção e 
Controle das DST, AIDS e Hepatites Virais. 
Produto 7: Documento técnico contendo projeto de criação de matriz para padronização 
dos notebooks Dell E6320, com objetivo de adequá-los aos sistemas de informação 
utilizados no Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, AIDS e 
Hepatites Virais. 
Produto 8: Documento técnico contendo proposta de implantação do controle e 
gerenciamento de licenças de software no Departamento de Vigilância, Prevenção e 
Controle das DST, AIDS e Hepatites Virais. 

7. Duração do Contrato: até 12 meses 
Os interessados deverão cadastrar o CV do dia 10/10/2013 até o dia 14/10/2013 no seguinte 
endereço eletrônico: http://sistemas.aids.gov.br/curriculo/login.asp ou 
http://www.aids.gov.br/pagina/trabalhe-conosco.  
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. 
 

http://www.aids.gov.br/pagina/trabalhe-conosco


 
 

Contrata 
Consultor na 

modalidade Produto 
 

PROJETO BRA/K57 
 

1. Perfil: Contratação na modalidade produto de 01 (um) profissional, objetivando elaborar 
estudos técnicos voltados à modelagem de dados utilizados para atender às demandas de 
informatização de Sistemas de Informação do Departamento de Vigilância, Prevenção e 
Controle das DST, Aids e Hepatites Virais, de forma a contribuir para o alcance dos 
resultados elencados no ítem 3.1.2 do Projeto BRA/K57, que prevê “Implementar os 
sistemas para atender às demandas de informatização e ajustá-los às evidências do 
diagnóstico situacional”. 

2. Nº de vagas: 01  
3. Qualificação educacional: Nível superior completo em qualquer área de formação. 
4. Experiência profissional: Experiência mínima de 07 (sete) anos em gerenciamento de 

SGBD (Sistema Gerenciador de Banco de Dados) para sistemas corporativos: Oracle, 
Sybase ou Microsoft SQL server. Experiência em administração de bancos de dados 
utilizando Windows NT/2000/XP. 

5. Atividades: - Reunião com o grupo técnico do Departamento de Vigilância, Prevenção e 
Controle das DST, Aids e Hepatites Virais. 
- Levantamento de requisitos para a criação do modelo de Dados. 
- Documentar e qualificar a informação dos sistemas do Departamento de Vigilância 
Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais.  
- Implementação do Modelo de Dados na ferramenta case Power Designer 15.1. 

6. Produtos/Resultados esperados: 
Produto 1: Documento técnico contendo elaboração da documentação e criação da 
modelagem de dados do Sistema Monitoramento de Projetos (SIMOP), responsável por 
auxiliar o controle de projetos financiados pelo Departamento de Vigilância, Prevenção e 
Controle das DST, Aids e Hepatites Virais. 
Produto 2: Documento técnico contendo elaboração da documentação e criação da 
modelagem de dados do sistema SICLOM Clínico, responsável pelo controle e 
monitoramento clínico e laboratorial dos pacientes em tratamento de hepatite. 
Produto 3: Documento técnico contendo elaboração da documentação e criação da 
modelagem de dados do sistema Laço Sul Sul (LSS), responsável por controlar e 
monitorar as doações de medicamentos antirretrovirais para os países componentes da 
referida rede. 
Produto 4: Documento técnico contendo elaboração da documentação e criação da 
modelagem de dados do sistema QUALILAB HV, responsável pelo controle da qualidade 
dos laboratórios executores dos exames CD4 e Carga Viral das Hepatites Virais. 
Produto 5: Documento técnico contendo elaboração da documentação e criação da 
modelagem de dados do sistema SICLOM Operacional, responsável por atualizar o 
protocolo das recomendações da terapia antiretroviral(ARV) bem como das informações 
necessárias ao monitoramento efetivo dos pacientes em tratamento ARV. 
Produto 6: Documento técnico contendo elaboração da documentação e criação da 
modelagem de dados do sistema SICLOM Gerencial, responsável pelo aprimoramento dos 
mecanismos de ressuprimento dos medicamentos ARV em toda a rede de distribuição, 
mapeada por todas as unidades da federação. 
Produto 7: Documento técnico contendo elaboração da documentação e criação da 
modelagem de dados do sistema QUALIAIDS, Controle da qualidade dos serviços de 
assistência especializada para tratamento dos pacientes HIV positivos.  
Produto 8: Documento técnico contendo elaboração da documentação e criação da 
modelagem de dados do sistema SICLOM Prevenção, responsável pelo controle e o 



monitoramento das distribuições e respectivos recebimentos dos insumos de prevenção 
em toda a rede de distribuição, mapeada por todas as unidades da federação. 

7. Duração do Contrato: até 12 meses 
Os interessados deverão cadastrar o CV do dia 10/10/2013 até o dia 14/10/2013 no seguinte 
endereço eletrônico: http://sistemas.aids.gov.br/curriculo/login.asp ou 
http://www.aids.gov.br/pagina/trabalhe-conosco.  
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. 
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