
Contrata 
Consultor na 

modalidade Produto 
 

PROJETO BRA/K57 
Perfil: Contratação na modalidade produto de 01 (um) profissional para elaboração de 

documentos técnicos relativos aos estudos conduzidos pelo Departamento de Vigilância, Prevenção 

e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais (DDAHV), bem como das informações geradas pelos 

sistemas de informação do Ministério da Saúde, com vistas subsidiar o monitoramento e a 

avaliação das ações estratégicas em HIV/aids, de forma a contribuir com o alcance do resultado 

elencado no item 1.1.1, do Projeto de Cooperação UNODC BRA/K57, o qual prevê: “Realizar 

estimativas do tamanho dos grupos de usuários de drogas, profissionais do sexo, população 

penitenciária e PVHA e inquéritos comportamentais e de soro prevalência do HIV nesses grupos, 

nas cinco regiões do país”. 

1. Nº de vagas: 01  

2. Qualificação educacional: Graduação na área da saúde e pós-graduação na área da saúde 

3. Experiência profissional: Experiência mínima de 6 (seis) anos em vigilância 

epidemiológica. Experiência no manuseio de base de dados e de sistemas de informação 

em HIV/Aids. Experiência em análise epidemiológica de dados relacionados às DST, 

HIV/Aids. Experiência em desenvolvimento de processos de monitoramento e avaliação. 

4. Atividades: Manuseio e análise das bases de dados de estudos conduzidos e/ou 

financiados pelo DDAHV; Manuseio e análise das bases de dados do Sistema de 

Informação de Agravos de Notificação (Sinan); Manuseio e análise das bases de dados do 

Sistema de Informação de Mortalidade (SIM); Manuseio e análise das bases de dados do 

Sistema de Controle de Exames Laboratoriais (SISCEL); Manuseio e análise das bases de 

dados do Sistema de Controle Logístico de Medicamentos (SICLOM); Manuseio e análise 

das bases de dados do Sistema de Monitoramento Clínico (SIMC); Avaliação crítica de 

indicadores prioritários do DDAHV à resposta brasileira ao HIV/aids; Pesquisa nos sites 

nacionais e internacionais de busca de artigos científicos, para verificação de informações, 

dos métodos e da precisão lógico-metodológica das conclusões ou resultados obtidos 

referentes ao cuidado contínuo com pessoas vivendo com HIV/aids; Realização de 

mapeamento geográfico das localidades de maior incidência de casos de HIV utilizando o 

software TerraView. 

5. Produtos/Resultados esperados: Produto 1: Proposta de indicadores para o 

monitoramento da implantação do “Protocolo Clínicas e Diretrizes Terapêuticas para o 

Manejo da Infecção pelo HIV em Adultos”, incluindo as respectivas fichas dos indicadores 

e estabelecimento de linha de base.  

Produto 2: Análise comparativa do comportamento, atitudes e práticas da população 

brasileira entre os anos de 2004, 2008 e 2013, a partir dos resultados da “Pesquisa de 

Conhecimento, Atitudes e Práticas na População Brasileira de 15 a 64 anos - PCAP” de 

2004, 2008 e 2013.  

Produto 3: Estudo técnico sobre a literatura nacional e internacional, a partir de 2005, com 

relação ao cuidado contínuo com pessoas vivendo com HIV/aids, no que diz respeito ao 

vínculo ao serviço de saúde, à retenção dessa pessoa no sistema de saúde, ao início da 

terapia antirretroviral e à indetecção viral, visando subsidiar medidas que ampliem a 

testagem de HIV para pessoas sob maior risco e garantam que todas as pessoas vivendo 

com HIV/aids tenham a oportunidade de iniciar a terapia antirretroviral oportunamente. 

Produto 4: Projeto contendo proposta de monitoramento de objetivos relacionados ao 

cuidado e tratamento de pessoas vivendo com HIV/aids, a partir da definição das etapas da 

cascata brasileira, baseado nos sistemas de informação Sistema de Controle de Exames 

Laboratoriais (Siscel) e Sistema de Controle Logístico de Medicamentos (Siclom). 

Produto 5: Avaliação das tendências da epidemia de HIV/aids entre 2006 e 2013, utilizado 

os dados disponíveis nos sistemas de informações do Departamento de DST, Aids e 

Hepatites Virais, a saber: Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan), 

Sistema de Informação de Mortalidade (SIM), Sistema de Controle de Exames 



Laboratoriais (Siscel) e Sistema de Controle Logístico de Medicamentos (Siclom). 

Produto 6: Identificação dos “hot spots” da epidemia de HIV/aids, a partir da utilização das 

informações disponíveis no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan), no 

Sistema de Informação de Mortalidade (SIM), no Sistema de Controle de Exames 

Laboratoriais (Siscel) e no Sistema de Controle Logístico de Medicamentos (Siclom), bem 

como em estudos nacionais desenvolvidos a partir de 2005, incluindo a utilização de 

mapas temáticos, com o objetivo de mapear a distribuição da epidemia no território 

brasileiro, principalmente no que diz respeito às populações chave.  

Produto 7: Avaliação da efetividade da terapia antirretroviral, a partir da utilização das 

informações sobre supressão viral disponíveis no Sistema de Controle de Exames 

Laboratoriais (Siscel) e Sistema de Controle Logístico de Medicamentos (Siclom). 

6. Duração do Contrato: Até 10 (dez) meses. 

Os interessados deverão cadastrar o CV do dia 12/06/2014 até o dia 16/06/2014 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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PROJETO BRA/K57 

Perfil: Contratação na modalidade produto de 01 (um) profissional para desenvolver estudos 

técnicos relacionados à logística de armazenamento e distribuição de insumos de prevenção e 

diagnóstico para atendimento às necessidades do Departamento de Vigilância, Prevenção e 

Controle das DST, Aids e Hepatites Virais, de forma a contribuir com o alcance do resultado 

elencado no item 3.2, atividade 3.2.1 do Projeto de Cooperação UNODC BRA/K57, o qual prevê: 

Identificar mecanismos e indicadores que aprimorem as informações de necessidade de insumos de 

prevenção e diagnóstico para usuários de drogas, população penitenciária, profissionais do sexo e 

PVHA. 
1. Nº de vagas: 01  

2. Qualificação educacional: Nível superior completo em qualquer área de formação. 

3. Experiência profissional: Experiência mínima de 4 (quatro) anos em armazenagem e 

distribuição de medicamentos e/ou insumos de prevenção. Experiência em processos de 

recebimento de medicamentos e/ou insumos de prevenção. Experiência em processos de 

implementação de melhorias no processo logístico. Experiência em implementação do 

controle de qualidade e segurança na logística de medicamentos e insumos de prevenção. 

4. Atividades: Levantamento e análise dos mecanismos de planejamento adotados na 

distribuição dos Preservativos Femininos no ano de 2013.  Levantamento e análise dos 

mecanismos de monitoramento utilizados na distribuição dos medicamentos Atazanavir 

200mg e Atazanavir 300mg no ano de 2013.  Identificação dos mecanismos de controle na 

Armazenagem e Distribuição do medicamento Kaletra (Lopinavir 200 mg  + Ritonavir 

50mg) no ano de 2013. Identificação e análise das medidas /mecanismos de prevenção ao 

erro na Distribuição e Transporte dos Preservativos Masculinos no ano de 2014. 

Identificação e análise dos indicadores de requisições de Distribuição dos Kits 

Diagnósticos no ano de 2014. Estudo dos mecanismos e indicadores logísticos na 

Armazenagem e Distribuição dos medicamentos e insumos voltados ao Departamento de 

Vigilância, Prevenção e Controle das DST. 

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


5. Produtos/Resultados esperados: Produto 01: Avaliação dos mecanismos de 

planejamento adotados na distribuição dos preservativos femininos no ano de 2013, a partir 

da demanda do Departamento de Vigilância, Prevenção e controle das DST. 

Produto 02: Avaliação dos mecanismos de monitoramento utilizados na distribuição dos 

medicamentos Atazanavir 200mg e Atazanavir 300mg no ano de 2013, a partir da 

demanda do Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites 

Virais. 

Produto 03: Avaliação dos mecanismos de controle na armazenagem e distribuição do 

medicamento Kaletra (Lopinavir 200mg + Ritonavir 50mg) no ano de 2013, encaminhados 

às pessoas portadoras do vírus HIV. 

Produto 04: Estudo das medidas/mecanismos de prevenção ao erro na distribuição e 

transporte dos preservativos masculinos no ano de 2014, frente à demanda do 

Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, para a prevenção do 

HIV/AIDS, objetivando a redução do custo operacional. 

Produto 05: Estudo dos indicadores de requisições de distribuição dos Kits Diagnósticos do 

Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, no ano de 2014, objetivando 

identificar o comprometimento das metas de distribuição. 

6. Duração do Contrato: Até 08 (dois) meses. 

Os interessados deverão cadastrar o CV do dia 12/06/2014 até o dia 16/06/2014 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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