
Contrata 

Consultor na 

modalidade Produto 

 

PROJETO BRA/K57 

1. Perfil: Contratação na modalidade produto de 01 (um) profissional objetivando implementação de 
sistemas de informação do Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites 
Virais, por meio da codificação de códigos-fonte, de forma a alcançar o resultado previsto no item 3.1.2 
do Projeto UNODC - BRA/K57, que prevê “Implementar os sistemas para atender às demandas de 
informatização e ajustá-los as evidências do diagnóstico situacional.” 

2. Nº de vagas: 01  
3. Qualificação educacional: Nível superior completo na área de Tecnologia da Informação. 
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; 
Pesquisa em referência bibliográfica; 
Especificação e representação do modelo lógico de banco de dados; 
Descrição das telas;  
Implementação e Testes: Definição e geração de novos programas;  
Implantação dos programas computacionais desenvolvidos. 

6. Produtos/Resultados esperados: 
Produto 1: Documento contendo o código fonte correspondente a alteração do Sistema de controle de 
Exames Laboratoriais – SISCEL para atender a lei nº 1.820/2009 e a portaria nº 2.836/2011, 
possibilitando a inclusão do nome social do usuário SUS nos cadastros, consultas e relatórios. 
Produto 2: Documento técnico contendo atualização do código fonte para a migração para sqlserver do 
módulo Laboratório, do SISGENO – Sistema de Controle das Genotipagens de HIV Convencional, e 
Novos Alvos (GP41 e Integrase). 
Produto 3: Documento técnico contendo atualização do código fonte para a migração para sqlserver do 
módulo MRG, do SISGENO – Sistema de Controle das Genotipagens de HIV Convencional, e Novos 
Alvos (GP41 e Integrase). 
Produto 4: Documento técnico contendo atualização do código fonte para a migração para sqlserver do 
módulo  Mapa do SISLOG-LAB – Sistema de Controle Logístico de Insumos Laboratoriais de HIV e 
Hepatite Viral 
Produto 5: Documento técnico contendo atualização do código fonte para a migração para sqlserver do 
módulo  Boletim do SISLOG-LAB – Sistema de Controle Logístico de Insumos Laboratoriais de HIV e 
Hepatite Viral  
Produto 6: Documento técnico contendo atualização do código fonte para a migração para sqlserver do 
módulo Relatórios, do SISLOG-LAB – Sistema de Controle Logístico de Insumos Laboratoriais de HIV e 
Hepatite Viral. 
Produto 7: Documento técnico contendo atualização do código fonte para a migração para sqlserver do 
Sistema  de Informações Gerenciais - LABGerencial – Sistema de Controle Logístico de Insumos 
Laboratoriais de HIV e Hepatite Viral. 
Produto 8: Documento técnico contendo atualização do código fonte para a migração para sqlserver do 
Sistema de Impressão de Resultados dos exames de CD4 e Carga Viral do HIV - LAUDO. 

7. Duração do Contrato: Até 12 (doze) meses. 
Os interessados deverão cadastrar o CV do dia 26/12/2013 até o dia 30/12/2013 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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PROJETO BRA/K57 
1. Perfil: Contratação na modalidade produto de 01 (um) profissional objetivando realizar Mapeamento de 

processos relacionados à Proteção e Recuperação de Dados 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 UNODC BRA/K57, que prevê: “Implementar a infraestrutura de tecnologia da 
informação”. 

2. Nº de vagas: 01   
3. Qualificação educacional: Nível superior completo na área de Tecnologia da Informação. 
4. Experiência profissional: Experiência mínima de 09 (nove) anos na área de redes.  

Domínio dos sistemas operacionais Windows 2000, Windows 2008 Server ou Linux, configuração e 
instalação de roteadores, switch, cabeamento estruturado, redes locais e remotas, configuração e 
instalação de internet e correio eletrônico.  
Domínio em segurança de dados. 

5. Atividades: - Levantamento e análise de requisitos para implementação das ações para garantir o 
funcionamento e estabilidade da infra- estrutura deste Departamento.  
- Levantamento de dados referente à produção do documento. 
- Levantamento e análise de requisitos para implementação das ações de Gestão de Mudanças no 
Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais; 
- Consolidação das informações coletadas; 
- Sistematização da proteção e recuperação de dados;  
- Reunião com as áreas técnicas. 

6. Produtos/Resultados esperados: 
Produto 1: Documento técnico contendo mapeamento do processo de realização do backup das 
informações do Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais, 
com vistas a identificação de pontos de falhas. 
Produto 2: Documento técnico contendo mapeamento do processo de manutenção do storage Hitachi, 
visando a identificação de pontos críticos do processo. 
Produto 3: Documento técnico contendo mapeamento do processo de criação e configurações luns no 
gerenciamento do storage do Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e 
Hepatites Virais, abordando fluxo, objetivo, atividades, responsáveis, entradas e saídas, com vistas a 
identificação de pontos críticos para a otimização do processo. 
Produto 4: Documento técnico contendo mapeamento de processo da solicitação de inclusão e exclusão 
de arquivos de banco de dados na rotina de backup do Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle 
das DST, Aids e Hepatites Virais, com vistas a otimização do processo. 
Produto 5: Documento técnico contendo mapeamento do processo de armazenamento dos logs de 
backups para o processo de auditoria, do Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, 
Aids e Hepatites Virais, com vistas a otimização do processo. 
Produto 6: Documento técnico contendo o mapeamento do processo de atualização da estrutura física de 
Backup, do Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais, com 
vistas a melhoria e otimização do processo. 
Produto 7: Documento técnico contendo mapeamento da estrutura física atual dos ativos de Rede do 
Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites 
 Virais, com vistas a melhorias futuras. 
Produto 8: Documento técnico contendo mapeamento do processo de monitoramento dos ativos de rede 
da estrutura física do Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites 
Virais, com vistas a melhoria e otimização do processo. 

7. Duração do Contrato: Até 12 (doze) meses. 
Os interessados deverão cadastrar o CV do dia 26/12/2013 até o dia 30/12/2013 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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PROJETO BRA/K57 

1. Perfil: Contratação na modalidade produto de 01 (um) profissional objetivando realizar mapeamento de 
processos de trabalho relacionados ao suporte técnico a sistemas da informação 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 UNODC BRA/K57, que prevê: “Implementar a 
infraestrutura de tecnologia da informação”. 

2. Nº de vagas: 01   
3. Qualificação educacional: Nível superior completo na área de 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 2003/2007/2010, 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/Vista/7. Requerido conhecimento de switch, hub e nobreak e domínio de 
segurança de dados. 

5. Atividades: - Levantar os objetivos do processo de controle de acesso físico do Departamento de 
Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais;  
- Levantar os objetivos do processo de controle de acesso logico do Departamento de Vigilância, 
Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais;  
- Analisar a implantação de software para armazenamento de arquivo em nuvem do Departamento de 
Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais; 
- Levantar as funcionalidades dos fluxos do software de atualização automática do Departamento de 
Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais. 

6. Produtos/Resultados esperados: 
Produto 1: Documento técnico contendo mapeamento do processo de recuperação dos softwares do 
Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST/Aids e Hepatites Virais, visando otimização 
deste processo.  
Produto 2: Documento técnico contendo mapeamento do processo de gerenciamento de incidentes do 
Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST/Aids e Hepatites Virais, abordando fluxo, 
objetivo, atividades, responsáveis, entradas e saídas.  
Produto 3: Documento técnico contendo mapeamento do processo de gerenciamento de problemas dos 
serviços de tecnologia da informação do Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das 
DST/Aids e Hepatites Virais, visando otimização deste processo. 
Produto 4: Documento técnico contendo mapeamento do processo de gerenciamento de mudanças dos 
serviços de tecnologia da informação do Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das 
DST/Aids e Hepatites Virais, abordando fluxo, objetivo, atividades, responsáveis, entradas e saídas.   
Produto 5: Documento técnico contendo mapeamento do processo de gerenciamento de qualidade dos 
serviços de tecnologia da informação do Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das 
DST/Aids e Hepatites Virais, abordando fluxo, objetivo, atividades, responsáveis, entradas e saídas.   
Produto 6: Documento técnico contendo mapeamento do processo de gerenciamento de configuração de 
serviços de tecnologia da informação do Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das 
DST/Aids e Hepatites Virais, abordando fluxo, objetivo, atividades, responsáveis, entradas e saídas.  
Produto 7: Documento técnico contendo mapeamento do processo de implantação de softwares do 
Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST/Aids e Hepatites Virais, com vistas a 
identificação de pontos críticos para a otimização do processo 
Produto 8: Documento técnico contendo mapeamento do processo de monitoramento dos chamados 
técnicos do Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST/Aids e Hepatites Virais, 



abordando entrada e saída, fluxo, objetivo, atividades com a identificação dos responsáveis. 
7. Duração do Contrato: Até 12 (doze) meses. 

Os interessados deverão cadastrar o CV do dia 26/12/2013 até o dia 30/12/2013 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. 

 
 

 
 

 
Contrata 
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PROJETO BRA/K57 

1. Perfil: Contratação na modalidade produto de 01 (um) profissional objetivando realizar o 
desenvolvimento de estratégias de divulgação para campanhas voltadas a prevenção das DST, Aids e 
Hepatites Virais em ações de promoção da saúde, de forma a contribuir para o alcance da atividade 
elencada no item 2.1.4 do Projeto UNODC, BRA/K57 que prevê: “Realizar atividades de sensibilização e 
acompanhamento das intervenções relativas à promoção do acesso de profissionais do sexo, usuários de 
drogas, população penitenciária e PVHA, nas cinco regiões do país”. 

2. Nº de vagas: 01   
3. Qualificação educacional: Nível superior completo em comunicação social. Pós-graduação em 

comunicação social. 
4. Experiência profissional: Experiência mínima de 6 (seis) anos em jornalismo. Experiência em análise de 

materiais de informação, comunicação e educação. Experiência no trabalho de comunicação social junto a 
organizações governamentais (OG) ou organizações não-governamentais (ONG). 

5. Atividades: Levantamento, identificação e análise dos mecanismos de mídia que promovam a 
transparência de ações em DST, aids e hepatites virais do Departamento nas três instâncias de governo e 
das OSC, com produção de matérias relacionadas ao tema; Analisar e identificar junto ao Departamento 
de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais dados para a confecção de material 
de mídia e briefings que promovam a transparência das ações de DST, aids e hepatites virais; 
Planejamento estratégico de ações de comunicação. 

6. Produtos/Resultados esperados: 
Produto 1: Documento técnico contendo identificação das ações exitosas relacionadas a novas tecnologias 
de intervenção comportamental destinados a populações vulneráveis, aos usuários de drogas, população 
penitenciária e profissionais do sexo realizadas dentro do contexto da comunicação em saúde.    
Produto 2: Documento técnico contendo compilação das ações de intervenção comportamental propostas 
às populações prioritárias a serem discutidas nas Consultas Públicas Regional Sobre a Resposta Brasileira 
às DST/AIDS e HV – Região Nordeste e Sudeste em 2014. 
Produto 3: Documento técnico contendo estratégia de desenvolvimento de novas tecnologias de 
intervenção comportamental a serem realizadas para o Carnaval 2014 junto às populações prioritárias, de 
forma a intensificar o esforço para promoção da qualidade de vida e ao acesso aos insumos de prevenção 
a essas populações. 
Produto 4: Documento técnico contendo as ações bem-sucedidas de intervenção comportamentais na área 
de prevenção, atenção e tratamento para o HIV/Aids e promoção da qualidade de vida às populações 
prioritárias,  realizadas pelo Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites 
Virais no primeiro semestre de 2014.    
Produto 5: Documento técnico contendo estratégia de desenvolvimento e promoção de novas tecnologias 
de intervenção comportamentais a serem realizadas no Dia Nacional da Sífilis de  2014 no âmbito do 
Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais para populações 
prioritárias. 
Produto 6: Documento técnico contendo proposta de ações de intervenção comportamental inovadoras a 



serem realizadas com foco nas populações prioritárias por ocasião do Dia Mundial de Luta contra a Aids 
de 2014. 
Produto 7: Documento técnico contendo proposta de ações de intervenção comportamental inovadoras a 
serem realizadas com foco nas populações prioritárias por ocasião do Dia Nacional de Visibilidade de 
Travestis e Transexuais de 2015. 

7. Duração do Contrato: Até 12 (doze) meses. 
Os interessados deverão cadastrar o CV do dia 26/12/2013 até o dia 30/12/2013 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. 

 


