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PROJETO 914/BRZ/1138  EDITAL Nº 03/2014 
1. Perfil: 003/2014 – Consultor em Educação. 
2. Nª de vagas:1 
3. Qualificação educacional: Nível superior completo em ciências humanas, sociais ou da saúde. 
4. Experiência profissional: Experiência mínima de 3(três) anos em educação na saúde e 
desenvolvimento de tecnologias educacionais aplicadas à saúde pública. Conhecimento de 
metodologias pedagógicas ativas. Experiência em DST/HIV/aids e/ou Hepatites Virais. 
5. Atividades: - Participar de reuniões com Grupo Gestor Federal - GGF, Grupos Gestores 
Estaduais - GGE e Grupos Gestores Municipais – GGM do Programa Saúde na Escola - PSE e 
Projeto Saúde e Prevenção nas Escolas. 
- Elaborar e propor planejamento das atividades do Projeto Saúde e Prevenção nas Escolas – SPE, 
no âmbito federal. 
- Levantar e sistematizar informações dos estados, Grupos Gestores, sobre ações do Projeto Saúde e 
Prevenção nas Escolas – SPE. 
6. Produtos/Resultados esperados: Documento técnico contendo avaliação da adesão ao Programa 
Saúde nas  Escolas PSE da Região Nordeste  com vistas a identificar a importância da 
implementação das ações de saúde sexual reprodutiva no Projeto Saúde e Prevenção nas Escolas – 
SPE. 
Documento técnico contendo mapeamento e sistematização da atuação das Representações dos 
Grupos Gestores Estaduais,  na Região Sudeste, para identificar as estratégias de prevenção às 
DST, HIV/aids e Hepatites Virais   do projeto Saúde e Prevenção nas Escolas – SPE 
Documento técnico contendo estudo comparativo da incidência de aids na população jovem entre os 
Estados da Região Centro-Oeste a partir de dados do Boletim Epidemiológico de 2013, 
identificando um panorama entre os Estados com e sem adesão ao Programa. 
Documento técnico contendo sistematização das recomendações dos  Grupos Gestores Estaduais 
com o objetivo de elaborar avaliação das atividades desenvolvidas no Projeto Saúde e Prevenção 
nas Escolas– SPE na região nordeste no segundo semestre de 2013. 
Documento técnico contendo estudo comparativo da incidência de aids na população jovem entre os 
Estados da Região Sul a partir de dados do Boletim Epidemiológico de 2013, identificando um 
panorama entre os Estados com e sem adesão ao Programa. 
Documento técnico contendo planejamento das ações de prevenção das DST/AIDS e Hepatites 
Virais  para os  jovens e adolescentes nas escolas para o ano de 2015 objetivando contribuir para o 
resultado das atividades previstas  no âmbito do Projeto Saúde e Prevenção nas Escolas (SPE).   
7. Local de Trabalho: Brasília/DF 
8. Duração do contrato: Até 12 (doze) meses. 
1. Perfil: 004/2014 – Consultor em logística de insumos estratégicos de saúde 
2. Nª de vagas:1 
3. Qualificação educacional: Nível superior completo em qualquer área de formação. 
4. Experiência profissional: Experiência mínima de 4 (quatro) anosem cadeia logística de insumos 
estratégicos em saúde. Conhecimento de cadeia logística de medicamentos, antirretrovirais, vacinas 
e preservativos destinados à prevenção e tratamento das DST/HIV/aids e/ou Hepatites Virais. 
Conhecimento em logística de distribuição de outros insumos estratégicos de saúde. 
5. Atividades: - Mapeamento de processo da logística realizada para os medicamentos adquiridos 
para atendimento às demandas do Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, 
Aids e Hepatites Virais. 
- Levantamento e análise de dados obtidos pelo Sistema de Administração de Material e 
Medicamentos – SISMAT, em relação aos medicamentos adquiridos para o Departamento de 
Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais 
- Consulta de dados e documentos físicos de entrada e saída de medicamentos e insumos 
estratégicos de saúde. 
- Verificação de espaços físicos de armazenagem do Ministério da Saúde. 
6. Produtos/Resultados esperados: Documento técnico contendo mapeamento do processo de 
distribuição de medicamentos de carga comum, a partir das demandas do Departamento de 



Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais, com vistas à identificação de 
pontos críticos para a otimização do processo. 
Documento técnico contendo mapeamento do processo de recebimento e armazenagem de 
medicamentos de carga especial em câmara fria do Departamento  de Vigilância, Prevenção e 
Controle das DST, Aids e Hepatites Virais, com vistas a promover as melhores práticas para 
atendimento às demandas. 
Documento técnico contendo mapeamento do processo de recebimento e armazenagem de 
medicamentos de carga comum do Departamento  de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, 
Aids e Hepatites Virais, com vistas a promover as melhores práticas para atendimento às 
demandas. 
Documento técnico contendo mapeamento do processo de acondicionamento e transporte de 
insumos de prevenção a partir das demandas do Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle 
das DST, Aids e Hepatites Virais, com vistas à harmonização de procedimentos. 
Documento técnico contendo mapeamento do processo de distribuição dos Kits Genotipagem, a 
partir de demanda do Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e 
Hepatites Virais, com vistas à otimização do processo. 
Documento técnico contendo mapeamento do processo de distribuição de medicamentos de carga 
especial em câmara fria, conforme demanda do Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle 
das DST, Aids e Hepatites Virais, com vistas à otimização do processo. 
7. Local de Trabalho: Brasília/DF 
8. Duração do contrato: Até 12 (doze) meses. 
1. Perfil: 005/2014 – Farmacêutico 
2. Nª de vagas:1 
3. Qualificação educacional: Nível superior completo em farmácia.  Pós-graduação na área de 
farmácia. 
4. Experiência profissional: Experiência mínima de 04 (quatro) anos em análises de fármacos. 
Conhecimento em análises de qualidade em laboratórios. 
Experiência com pesquisa em HIV. Conhecimento em Biologia molecular e citometria de fluxo. 
5. Atividades: - Levantamento dos laboratórios integrantes das Redes Nacionais de Laboratórios 
para participação das Avaliações Externas da Qualidade; 
- Análise técnica dos dados dos laboratórios das redes para as avaliações externas da qualidade; 
- Confecção dos relatórios técnicos das Avaliações Externas da Qualidade (AEQ) das redes de 
laboratórios; 
- Elaboração dos resultados para as partes interessadas; 
- Definição das ações corretivas a serem realizadas nos laboratórios reprovados no AEQ. 
- Visitas aos laboratórios para verificação da realização das ações corretivas a serem realizadas 
pelos fornecedores dos insumos para diagnósticos. 
6. Produtos/Resultados esperados: Documento técnico contendo avaliação dos dados provenientes das 
Avaliações Externas da Qualidade dos exames de Carga Viral do HIV ocorridas em 2013 e 
apresentação dos resultados, com o objetivo de avaliar o desempenho dos laboratórios que 
compõem a rede de Carga Viral do HIV quanto à qualidade dos procedimentos e dos resultados 
obtidos e de tomar ações corretivas, quando necessário. 
Documento técnico contendo a avaliação dos dados provenientes das Avaliações Externas da 
Qualidade dos exames de Carga Viral do HBV ocorridas em 2013 e a apresentação dos resultados, 
com o objetivo de avaliar o desempenho dos laboratórios que compõem a rede de Carga Viral de 
Hepatite B quanto à qualidade dos procedimentos e dos resultados obtidos e de tomar ações 
corretivas, quando necessário. 
Documento técnico contendo a avaliação dos dados provenientes das Avaliações Externas da 
Qualidade dos exames de Carga Viral do HCV ocorridas em 2013 e a apresentação dos resultados, 
com o objetivo de avaliar o desempenho dos laboratórios que compõem a rede de Carga Viral de 
Hepatite C quanto à qualidade dos procedimentos e dos resultados obtidos e de tomar ações 
corretivas, quando necessário. 
Documento técnico contendo a avaliação dos dados provenientes das Avaliações Externas da 
Qualidade dos exames de Genotipagem do HIV ocorridas em 2013 e a apresentação dos resultados, 
com o objetivo de avaliar o desempenho dos laboratórios que compõem a rede de Genotipagem do 
HIV quanto à qualidade dos procedimentos e dos resultados obtidos e de tomar ações corretivas, 
quando necessário. 
Documento técnico contendo a avaliação técnica dos dados provenientes das Avaliações Externas 
da Qualidade dos exames de Genotipagem do HCV ocorridas em 2013 e a apresentação dos 
resultados, com o objetivo de avaliar o desempenho dos laboratórios que compõem a rede de 



Genotipagem do HCV quanto à qualidade dos procedimentos e dos resultados obtidos e de tomar 
ações corretivas, quando necessário. 
Documento técnico contendo a avaliação dos dados provenientes das Avaliações Externas da 
Qualidade dos exames de Sorologia de Sífilis ocorridas em 2013 e a apresentação dos resultados, 
com o objetivo de avaliar o desempenho dos laboratórios que compõem a rede de Sorologia de 
Sífilis quanto à qualidade dos procedimentos e dos resultados obtidos e de tomar ações corretivas, 
quando necessário. 
Documento técnico contendo a avaliação dos dados provenientes das Avaliações Externas da 
Qualidade dos exames de CD4 ocorridas em 2013 e a apresentação dos resultados, com o objetivo 
de avaliar o desempenho dos laboratórios que compõem a rede de CD4 quanto à qualidade dos 
procedimentos e dos resultados obtidos e de tomar ações corretivas, quando necessário. 
7. Local de Trabalho: Brasília/DF 
8. Duração do contrato: Até 12 (doze) meses. 
1. Perfil: 006/2014 – Farmacêutico 
2. Nª de vagas:1 
3. Qualificação educacional: Nível superior completo em farmácia 
4. Experiência profissional: Experiência mínima de 05 (cinco) anos. em desenvolvimento, produção 
ou análise de fármacos. 
Requerida experiência em logística de insumos e medicamentos. 
5. Atividades: Pesquisa bibliográfica sobre mapeamento de processo; 
Elaboração de fluxos de processos; 
Análise de fluxos; 
Análise e levantamento de processos. 
6. Produtos/Resultados esperados: Documento técnico contendo mapeamento do processo de gestão 
de estoque de medicamentos relacionados às DST/Aids/HV para atendimento às demandas 
judiciais, com vistas a integração das fases dos processos. 
Documento técnico contendo mapeamento do processo de devolução de medicamentos relacionados 
às DST/Aids/HV em atendimento às determinações judiciais, com vistas à identificação de pontos 
críticos para a otimização do processo. 
Documento técnico contendo mapeamento do fluxo de atendimento aos pedidos de preservativos 
para atendimento aos estados, a partir de estoque das unidades do Distrito Federal com vistas à 
identificação de pontos críticos para a otimização do processo. 
Documento técnico contendo mapeamento do processo de atendimento aos pedidos de insumos de 
prevenção para atendimento aos estados a partir do estoque estratégico situado em São Paulo, com 
vistas ao aperfeiçoamento e identificação dos pontos críticos do processo. 
Documento técnico contendo mapeamento do fluxo de atendimento aos pedidos de medicamentos 
para atendimento aos estados, com vistas à identificação de pontos críticos para aperfeiçoamento 
do processo 
Documento técnico contendo mapeamento do fluxo de descentralização de entregas realizadas de 
insumos e medicamentos pelos laboratórios aos Estados com vistas à identificação de pontos críticos 
para a otimização do processo. 
7. Local de Trabalho: Brasília/DF 
8. Duração do contrato: Até 12 (doze) meses. 
      
 


