
 
 
 
 

                                              
                                                   

 
 

Contrata 

Consultor na 

Modalidade Produto 

PROJETO 914/BRZ/1138    EDITAL Nº 01/2018 

1. Perfil: Código 01/2018 - Consultor em Gestão de Projetos 

2. Nª de vagas: 1 

3. Qualificação educacional: Nível superior completo em ciências humanas 

4. Experiência profissional: Experiência mínima de 8 (oito) anos em análise de execução de projetos 

voltados às IST/HIV/aids.  

Experiência em análise de subprojetos firmados com as Organizações da Sociedade Civil.  

Experiência em mapeamento de processos. Conhecimento em gerenciamento de Projetos. 

5. Atividades: Coletar e analisar os dados do Sistema Integrado de Monitoramento de Projetos – SIMOP; 

Estudo de metodologia e aplicação nos processos; 

Mapear as atividades inerentes aos processos relacionados ao financiamento de subprojetos junto às 

Organizações da Sociedade Civil. 

6. Produtos/Resultados esperados:  

Produto 1: Produto 1: Documento contendo mapeamento dos processos relacionados ao financiamento 

de subprojetos junto às Organizações da Sociedade Civil, a fim de fornecer subsídios para 

implementação da política de Gestão de Riscos. Objetivo/aplicabilidade do produto 1: O produto tem 

como finalidade sistematizar informações coletadas, com o objetivo de gerar maior transparência e 

resolutividade para a execução de projetos voltados ao fomento às Organizações da Sociedade Civil, no 

âmbito do Projeto. Produto 2: Documento contendo estudo de confiabilidade das informações 

organizacionais do módulo de cadastro de beneficiário do Sistema de Monitoramento de Subprojetos 

(SIMOP), visando identificar os riscos e determinar quais podem afetar a integridade das informações. 

Objetivo/aplicabilidade do produto 2: O produto tem como objetivo identificar riscos e   propor medidas 

para a padronização e qualificação dos procedimentos relacionados ao cadastro de beneficiários do 

SIMOP, observadas a lisura e a legalidade dos preceitos administrativos do Projeto. Produto 3: 

Documento contendo estudo de confiabilidade das informações organizacionais do módulo de cadastro 

de projetos do Sistema de Monitoramento de Subprojetos (SIMOP), visando identificar os riscos e 

determinar quais podem afetar a integridade das informações. Objetivo/aplicabilidade do produto 3: O 

produto tem como objetivo identificar riscos e padronizar procedimentos internos relacionados ao 

cadastro de projetos do SIMOP, observadas a lisura e a legalidade dos preceitos administrativos do 

Projeto. Produto 4: Documento contendo estudo de confiabilidade das informações organizacionais do 

módulo de prestação de contas do Sistema de Monitoramento de Subprojetos (SIMOP), visando 

identificar os riscos e determinar quais podem afetar a integridade das informações. 

Objetivo/aplicabilidade do produto 4: O produto tem como objetivo identificar riscos e   propor medidas 

para a padronização e qualificação dos procedimentos relacionados ao módulo prestação de contas do 

SIMOP, observadas a lisura e a legalidade dos preceitos administrativos do Projeto. Produto 5 - 

Documento contendo árvore de problema e soluções do processo de inclusão de informações no Sistema 

de Monitoramento de Subprojetos (SIMOP), a fim de definir alternativas para intervenção e modificação 

das situações indesejadas. Objetivo/aplicabilidade do produto 5: O produto tem como objetivo subsidiar 

a elaboração de estratégias de padronização de inserção de dados no SIMOP, com foco no 

gerenciamento de riscos. 

7. Local de Trabalho: Brasília/DF 

8. Duração do contrato: Até 12 meses 

 


