Contrata
Consultor na
modalidade Produto
PROJETO BRA/K57
Perfil: Contratação na modalidade produto de 01 (um) profissional para elaborar estudos
relacionados às ações relativas ao processo de aquisição e fornecimento de antirretrovirais,
imunoestimuladores, análogos de nucleosídeos, bem como medicamentos de alto custo ou
incorporados nos Programas Nacionais, demandados por ações judiciais, de forma a contribuir com
o alcance do resultado 1.5.11 do Projeto BRA/K57, qual prevê: “Elaborar instrumentos de
monitoramento para os processos judiciais relativos ao HIV/Aids em âmbito nacional, estadual e
capitais”.
1. Nº de vagas: 01
2. Qualificação educacional: Nível superior completo em farmácia
3. Experiência profissional: Experiência mínima de 04 (quatro) anos em planejamento,
estruturação e organização da assistência farmacêutica. Experiência em acompanhamento e
monitoramento de ações de assistência farmacêutica no serviço público de saúde.
Experiência em contratos públicos e licitações. Experiência em análise estatística e
financeira de medicamentos e insumos de saúde. Experiência em processos judiciais para
aquisição de medicamentos. Experiência logística de insumos e medicamentos para
tratamento das DST/Aids e Hepatites Virais.
4. Atividades: Levantamento e análise dos processos de aquisição de medicamentos e demais
insumos críticos em saúde, inclusive aqueles demandados por ordem judicial;
Análise da eficiência e efetividade dos procedimentos licitatórios de aquisição de
medicamentos e correlatos por meio de demanda judicial;
Análise de procedimentos técnicos relacionados à farmacologia de medicamentos, como
dosagens, concentrações e indicações terapêuticas em consonância ao preconizado pelos
protocolos clínicos oficiais;
Verificação da estabilidade de medicamentos termolábeis e adequação do quantitativo a ser
adquirido nas ações judiciais;
Monitoramento por planilhas de medicamentos de alto custo para realização de
programações de compra para que se evite interrupção do tratamento;
Análise de procedimentos técnicos e operacionais para aquisição de medicamentos
demandados por ações judiciais;
Levantamento e análise de dados técnicos e operacionais quanto aos impactos econômicos
das aquisições no âmbito do Ministério da Saúde.
Análise de estudos de caso, análise processual e de medidas realizadas pelo Ministério da
Saúde para atendimento das ações destinadas à aquisição de medicamentos e insumos
críticos em saúde.
5. Produtos/Resultados esperados: Produto 1: Estudo das demandas judiciais para
aquisição do medicamento Rosuvastatina para pacientes soropositivos com dislipidemia,
em substituição às outras estatinas disponibilizadas pelos Programas Nacionais do
Ministério da Saúde, nos anos de 2012 e 2013, apresentando justificativas que corroborem
essa substituição.
Produto 2: Estudo do impacto econômico das aquisições demandadas por ordens judiciais
do medicamento Boceprevir, utilizado contra Hepatite C, no ano de 2013, visando
subsidiar o planejamento das aquisições do Ministério da Saúde para abastecimento do
estoque.
Produto 3: Estudo técnico dos procedimentos operacionais realizados pelo Ministério da
Saúde para aquisição do medicamento importado Cidofovir, através de demandas judiciais,
no ano de 2013, para tratamento de retinite por citomegalovírus em adultos com Síndrome
de Imunodeficiência Adquirida, demonstrando os entraves na importação, bem como,
sugestão de melhorias para aquisições futuras.
Produto 4: Estudo técnico do impacto econômico das aquisições demandadas por ordens
judiciais do medicamento Alfapeginterferona 2A, utilizado para tratamento da Hepatite B e

C, no ano de 2013, enquanto não fornecido pelo componente especializado do Ministério
da Saúde, apresentando os gastos obtidos em relação ao dispêndio total em demandas
judiciais, visando subsidiar o planejamento das aquisições do Ministério da Saúde para
abastecimento do estoque dos Programas Nacionais.
Produto 5: Estudo comparativo econômico da compra do medicamento InterferonAlfa 2B
para abastecimento dos estoques do Ministério da Saúde e as aquisições do mesmo
medicamento por demandas judiciais no ano de 2013, objetivando explicitar a
economicidade alcançada quando o medicamento é fornecido via componente
especializado.
6. Duração do Contrato: Até 09 (nove) meses.
Os interessados deverão cadastrar o CV do dia 05/06/2014 até o dia 09/06/2014 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.

Contrata
Consultor na
modalidade Produto
PROJETO BRA/K57
Perfil: Contratação na modalidade produto de 01 (um) profissional para desenvolver conteúdo
didático relativo ao curso de Bioestatística com Uso do Excel e do SPSS, com vistas a melhoria do
entendimento das informações produzidas e, assim, estimular o desenvolvimento de políticas
baseadas em evidências, de forma a contribuir para o resultado elencado no item 1.3, do Projeto de
Cooperação UNODC BRA/K57, o qual prevê: “Capacidade de pesquisa & inovação tecnológica da
resposta ao HIV/aids e outras DST aprimorada”.
1. Nº de vagas: 01
2. Qualificação educacional: Nível superior completo em ciências humanas, sociais ou da
saúde. Especialização na área da saúde.
3. Experiência profissional: Experiência mínima de 06 (seis) anos em educação na saúde e
desenvolvimento de tecnologias educacionais aplicadas à saúde pública. Conhecimento de
metodologias pedagógicas ativas. Experiência em análise estatística de saúde. Experiência
em bioestatística. Conhecimento no manuseio de software SPSS.
4. Atividades: Definição do conteúdo didático para o primeiro módulo do “Curso de
Bioestatística com uso do Excel e do SPSS”, com a elaboração de um documento que
deverá abordar, necessariamente, os seguintes assuntos: análise descritiva, análise
exploratória, medidas de posição e noções básicas de inferência estatística.
Definição de conteúdo didático para o segundo módulo do “Curso de Bioestatística com
uso do Excel e do SPSS” e a elaboração de um documento que deverá conter, pelo menos,
os seguintes assuntos: inferência estatística (teste de hipóteses), correlação e regressão
linear.
5. Produtos/Resultados esperados: Produto 1: Elaboração de conteúdo didático para o
módulo do Curso de Bioestatística com uso do Excel e do SPSS, abordando os seguintes
assuntos: análise descritiva, análise exploratória, medidas de posição, noções básicas de
inferência estatística, inferência estatística (teste de hipóteses), correlação e regressão
linear.
6. Duração do Contrato: Até 02 (dois) meses.

Os interessados deverão cadastrar o CV do dia 05/06/2014 até o dia 09/06/2014 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.

Contrata
Consultor na
modalidade Produto
PROJETO BRA/K57
Perfil: Contratação na modalidade produto de 01 (um) profissional para realizar estudos voltados a
projetos educativos na modalidade a distância e presenciais a serem realizados pelo Departamento
de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais, de forma a contribuir com o
alcance do resultado 1.3.6 do Projeto BRA/K57, qual prevê: “Realizar capacitações para utilização
das evidências resultantes dos estudos e pesquisas para o fortalecimento da tomada de decisão pelos
gestores”.
1. Nº de vagas: 01
2. Qualificação educacional: Nível superior completo na área de educação. Pós-graduação
em educação a distância.
3. Experiência profissional: Experiência mínima de 08 (oito) anos em elaboração, execução
e acompanhamento de projetos de educação a distância. Experiência em educação na
prevenção de HIV/Aids. Experiência em ações educativas voltadas para a capacitação de
pessoal. Experiência em elaboração de materiais didáticos voltados para o ensino a
distância.
4. Atividades: - Levantamento das iniciativas de educação popular desenvolvidas pelo
Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais. Reunião com as áreas do Ministério da
Saúde que atuam na área de educação popular em saúde. Análise das agendas estratégicas
da Secretaria de Vigilância em Saúde e do Departamento de Vigilância, Prevenção e
Controle de DST, Aids e Hepatites Virais. Análise dos eixos de pesquisa do Núcleo de
Estudos em Saúde Pública da Universidade de Brasília. Levantamento dos modelos de
relatoria utilizados pelo Departamento em DST, Aids e Hepatites Virais. Mapeamento das
ações educativas planejadas pelas Comissões Integradas Ensino-Serviço em cada região
brasileira. Levantamento de infraestrutura para oferta de cursos a distância para
profissionais de saúde no Brasil.
5. Produtos/Resultados esperados: Produto 1: Estudo de iniciativas educacionais realizadas
na modalidade a distância por instituições públicas sobre HIV/Aids que possam contribuir
para qualificação técnica de profissionais de saúde.
Produto 2: Elaboração de proposta metodológica para o Fórum Virtual de Coordenadores
Estaduais e Municipais de HIV, Aids e Hepatites Virais objetivando o fortalecimento da
Política Nacional de enfrentamento a esses agravos.
Produto 3: Proposta de Guia pedagógico para relatores visando o aprimoramento do
processo de relatoria de eventos nacionais realizados pelo Departamento de Vigilância,
Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais.
Produto 4: Elaboração da Matriz pedagógica com definição de competência para o curso
de Manejo da Co-Infecção TB/HIV a distância.
Produto 5: Elaboração de proposta para a oferta nacional do curso de Manejo da CoInfecção TB/HIV na modalidade a distância.

Produto 6: Proposta para implantação de Política Nacional de Educação Popular em Saúde
no Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais.
6. Duração do Contrato: Até 09 (nove) meses.
Os interessados deverão cadastrar o CV do dia 05/06/2014 até o dia 09/06/2014 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.

