
 

 
 

Contrata 

Consultor na 

modalidade  

PROJETO 914/BRZ/1138 EDITAL Nº 03/2015 

1. Perfil: 044/2014 - Consultor em gestão de processos de negócio 

2. Nª de vagas:01 

3. Qualificação educacional: Nível superior completo em qualquer área de conhecimento. Pós-

graduação em Gestão Pública 
4. Experiência profissional: Experiência mínima de 4 (quatro) anos em gerenciamento de processos 

de negócio. Experiência em administração financeira. Experiência em análise e melhoria de 

processos de negócio. Experiência em desenvolvimento de tecnologias para gestão de processos. 

Conhecimento de regras de organismos internacionais para execução de projetos. 
5. Atividades: Participar de reuniões técnicas. Analisar documentos dos processos realizados. 

Analisar dados de sistemas do Departamento. Estudo de metodologias aplicadas para automação 

do processo. Análise situacional dos procedimentos realizados. 
6. Produtos/Resultados esperados: Produto 1: Documento contendo regras de negócio para 

automação do processo de registro de necessidades de deslocamentos para desenvolvimento de 

atividades voltadas às pesquisas em diagnóstico, prevenção e assistência, no âmbito do Projeto 

914BRZ1138, para automação do processo que, por meio de um sistema, apoiará o projeto na 

gestão, confiabilidade das informações, visando a eficiência, eficácia, e agilidade das informações. 

Produto 2: Documento contendo regras de negócio para automação do processo de notificação de 

profissionais de saúde convidados a participar de ações de promoção da prevenção e tratamento 

das DST, Aids e Hepatites Virais, no âmbito do Projeto 914BRZ1138, para automação do processo 

que, por meio de um sistema, apoiará o projeto na gestão, confiabilidade das informações, visando 

a eficiência, eficácia, e agilidade das informações. 

Produto 3: Documento contendo regras de negócio para automação do processo de cotação de 

valores para promover viagens técnicas voltadas a prevenção das DST, HIV e Aids, no âmbito do 

Projeto 914BRZ1138, para automação do processo que, por meio de um sistema, apoiará o projeto 

na gestão, confiabilidade das informações, visando a eficiência, eficácia, e agilidade das 

informações. 

Produto 4: Documento contendo regras de negócio para automação do processo comprometimento 

de despesas relacionadas à promoção de viagens técnicas, no âmbito do Projeto 914BRZ1138, para 

automação do processo que, por meio de um sistema, apoiará o projeto na gestão, confiabilidade 

das informações, visando a eficiência, eficácia, e agilidade das informações. 

Produto 5: Documento contendo proposta de regras de negócio para automação do processo de 

prestação de contas dos custos realizados para promoção de viagens técnicas, no âmbito do Projeto 

914BRZ1138, para automação do processo que, por meio de um sistema, apoiará o projeto na 

gestão, confiabilidade das informações, visando a eficiência, eficácia, e agilidade das informações. 

Produto 6: Documento contendo proposta de regras de negócio para automação do processo de 

execução de viagens técnicas, com vistas à dinamização e efetividade do processo, no âmbito do 

Projeto 914BRZ1138, para automação do processo que, por meio de um sistema, apoiará o projeto 

na gestão, confiabilidade das informações, visando a eficiência, eficácia, e agilidade das 

informações. 
7. Local de Trabalho: Brasília/DF 

8. Duração do contrato: Até 12 (doze) meses 

1. Perfil: 045/2014 - Consultor em gestão de processos de negócio 

2. Nª de vagas:01 

3. Qualificação educacional: Nível superior completo em qualquer área de conhecimento. Pós-

graduação em Gestão Pública 
4. Experiência profissional: Experiência mínima de 4 (quatro) anos em gerenciamento de processos 

de negócio. Experiência em administração financeira. Experiência em análise e melhoria de 

processos de negócio. Experiência em desenvolvimento de tecnologias para gestão de processos. 

Conhecimento de regras de organismos internacionais para execução de projetos. 
5. Atividades: Analisar os processos necessários para a execução das atividades. Participar de 

reuniões técnicas para definição de escopo. Analisar os dados do sistema de programação de 

viagens. Estudo de metodologias aplicadas em caso de uso. Analisar os procedimentos realizados. 



6. Produtos/Resultados esperados: Produto 1: Documento contendo desenvolvimento de caso de uso 

para automação do processo de registro de necessidades de deslocamentos para desenvolvimento de 

atividades voltadas às pesquisas em diagnóstico, prevenção e assistência, no âmbito do Projeto 

914BRZ1138. O caso de uso descreverá um cenário que mostra as funcionalidades do sistema do 

ponto de vista gerencial para o projeto. 

Produto 2: Documento contendo desenvolvimento de caso de uso para automação do processo de 

notificação de profissionais de saúde convidados a participar de ações de promoção da prevenção e 

tratamento das DST, Aids e Hepatites Virais, no âmbito do Projeto 914BRZ1138. O caso de uso 

descreverá um cenário que mostra as funcionalidades do sistema do ponto de vista gerencial para o 

projeto. 

Produto 3: Documento contendo desenvolvimento de caso de uso para automação do processo de 

cotação de valores para promover viagens técnicas voltadas a prevenção das DST, HIV e Aids, no 

âmbito do Projeto 914BRZ1138. O caso de uso descreverá um cenário que mostra as 

funcionalidades do sistema do ponto de vista gerencial para o projeto. 

Produto 4: Documento contendo desenvolvimento de caso de uso para automação do processo 

comprometimento de despesas relacionadas à promoção de viagens técnicas, no âmbito do Projeto 

914BRZ1138. O caso de uso descreverá um cenário que mostra as funcionalidades do sistema do 

ponto de vista gerencial para o projeto. 

Produto 5: Documento contendo desenvolvimento de caso de uso para automação do processo de 

prestação de contas dos custos realizados para promoção de viagens técnicas, no âmbito do Projeto 

914BRZ1138. O caso de uso descreverá um cenário que mostra as funcionalidades do sistema do 

ponto de vista gerencial para o projeto. 

Produto 6: Documento contendo desenvolvimento de caso de uso para automação do processo de 

execução de viagens técnicas, com vistas à dinamização e efetividade do processo, no âmbito do 

Projeto 914BRZ1138. O caso de uso descreverá um cenário que mostra as funcionalidades do 

sistema do ponto de vista gerencial para o projeto. 
7. Local de Trabalho: Brasília/DF 

8. Duração do contrato: Até 12 (doze) meses 

1. Perfil: 049/2014 - Consultor em gestão de processos de negócio 

2. Nª de vagas:01 

3. Qualificação educacional: Nível superior completo em qualquer área de conhecimento. Pós-

graduação em Gestão Pública 
4. Experiência profissional: Experiência mínima de 4 (quatro) anos em gerenciamento de processos 

de negócio. Experiência em administração financeira. Experiência em análise e melhoria de 

processos de negócio. Experiência em desenvolvimento de tecnologias para gestão de processos. 

Conhecimento de regras de organismos internacionais para execução de projetos.  
5. Atividades: Participar de reuniões técnicas. Analisar documentação referente aos processos 

realizados. Avaliar dados de sistemas do Departamento. Estudar as metodologias aplicadas no 

processo de mapeamento. Analisar os procedimentos realizados. 
6. Produtos/Resultados esperados: Produto 1: Documento contendo modelagem do processo de 

registro de necessidades de deslocamentos para desenvolvimento de atividades voltadas às 

pesquisas em diagnóstico, prevenção e assistência ao HIV/AIDS. A modelagem permitirá que o 

processo de solicitação de passagem ocorra de forma segura através do uso de assinatura digital, 

bem como possibilitará ao projeto que as informações sejam mais rápidas e precisas para a tomada 

de decisão. 

Produto 2: Documento contendo modelagem do processo realizado para notificação de profissionais 

de saúde convidados a participar de ações de promoção da prevenção das Hepatites Virais. A 

modelagem permitirá que o processo de solicitação de passagem ocorra de forma segura através do 

uso de assinatura digital, bem como possibilitará ao projeto que as informações sejam mais rápidas 

e precisas para a tomada de decisão. 

Produto 3: Documento contendo modelagem do processo desenvolvido para efetivar cotação de 

valores para promover eventos técnicos científicos, voltados a prevenção das DST, HIV e Aids. A 

modelagem permitirá que o processo de solicitação de passagem ocorra de forma segura através do 

uso de assinatura digital, bem como possibilitará ao projeto que as informações sejam mais rápidas 

e precisas para a tomada de decisão. 

Produto 4: Documento contendo modelagem do processo realizado para comprometer despesas 

relacionadas à promoção de eventos técnicos científicos. A modelagem permitirá que o processo de 

solicitação de passagem ocorra de forma segura através do uso de assinatura digital, bem como 

possibilitará ao projeto que as informações sejam mais rápidas e precisas para a tomada de decisão. 

Produto 5: Documento contendo modelagem do processo realizado para prestação de contas dos 



custos realizados para promoção de eventos técnicos científicos. A modelagem permitirá que o 

processo de solicitação de passagem ocorra de forma segura através do uso de assinatura digital, 

bem como possibilitará ao projeto que as informações sejam mais rápidas e precisas para a tomada 

de decisão. 

Produto 6: Documento contendo modelagem do processo realizado para capacitar profissionais 

para o aprimoramento dos mecanismos de registro de necessidades de deslocamentos externos. A 

modelagem permitirá que o processo de solicitação de passagem ocorra de forma segura através do 

uso de assinatura digital, bem como possibilitará ao projeto que as informações sejam mais rápidas 

e precisas para a tomada de decisão. 
7. Local de Trabalho: Brasília/DF 

8. Duração do contrato: Até 12 (doze) meses 

1. Perfil: 057/2014 - Consultor em gestão de recursos logísticos 

2. Nª de vagas:01 

3. Qualificação educacional: Nível superior completo em qualquer área de conhecimento 

4. Experiência profissional: Experiência mínima de 5 (cinco) anos em gestão de recursos logísticos. 

Experiência em controle de processos logísticos. Experiência em planejamento organizacional. 

Experiência em processos de implementação de melhorias no processo logístico. 
5. Atividades: Analisar documentos de inventário de insumos de prevenção. Avaliar métodos para 

manutenção segurança de estoque de medicamentos ARV e insumos de prevenção das DST/Aids. 
6. Produtos/Resultados esperados: Produto 1: Documento contendo elaboração de inventário dos 

estoques de medicamentos ARV nos Estados com o objetivo de verificar a capacidade de 

armazenamento e distribuição. 

Produto 2: Documento contendo elaboração de inventário dos modelos de transporte sob 

acondicionamento seco (ambiente), utilizados pelos Estados para distribuição de medicamentos 

ARV. 

Produto 3: Documento contendo proposta de método de mensuração de estoque de segurança de 

insumos, visando suprir as variações de demandas durante o tempo necessário para o 

ressuprimento de medicamentos ARV. 

Produto 4: Documento contendo proposta de mudança de ressuprimento dos insumos de prevenção 

das DST/Aids aos Estados, com base no estudo de capacidade de armazenamento de cada estado. 

Produto 5: Documento contendo elaboração de inventário dos modelos de transporte sob 

acondicionamento em câmara fria, utilizados pelos Estados para distribuição de insumos de 

prevenção das DST/Aids. 

 

7. Local de Trabalho: Brasília/DF 

8. Duração do contrato: Até 10 (dez) meses 

1. Perfil: 058/2014 - Consultor em logística 

2. Nª de vagas:01 

3. Qualificação educacional: Nível superior completo em qualquer área de conhecimento 

4. Experiência profissional: Experiência mínima de 4 (quatro) anos em gestão de insumos 

estratégicos em saúde. Experiência em planejamento organizacional. Experiência no controle de 

processos logísticos. Experiência em implementação de melhorias em processo logístico. 
5. Atividades: Identificar os mecanismos utilizados no processo logístico de armazenagem, 

expedição e recebimento de insumos de prevenção das DST/Aids. Analisar os mecanismos de 

planejamento logístico. Análise das funcionalidades do SISMAT e SICLOM. 
6. Produtos/Resultados esperados: Produto 1: Documento contendo diagnóstico situacional do uso do 

sistema de controle de material e insumos do Ministério da Saúde (SISMAT), no que tange os 

medicamentos ARV. 

Produto 2: Documento contendo proposta de melhoria do SISMAT quanto ao controle de insumos 

para às DST/Aids. 

Produto 3: Documento contendo proposta de criação de portal da transparência com dados dos 

principais insumos estratégicos para o tratamento dos pacientes com HIV/AIDS. 

Produto 4: Documento contendo diagnóstico do módulo de cadastro do sistema de controle logístico 

de medicamentos ARV – SICLOM. 

Produto 5: Documento contendo proposta de painel de monitoramento dos insumos de prevenção 

das DTS/Aids disponíveis nos Estados, com o objetivo de aprimorar o processo de ressuprimento de 

insumos. 

Produto 6: Documento contendo avaliação do processo de logística reversa com insumos de 

prevenção das DST/Aids e as implicações relacionadas aos custos decorrentes, com proposta de 

aprimoramento do processo, visando reduzir os incidentes. 



7. Local de Trabalho: Brasília/DF 

8. Duração do contrato: Até 12 (doze) meses 

1. Perfil: 064/2014 - Consultor em gestão de convênios e contratos 

2. Nª de vagas:01 

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

4. Experiência profissional: Experiência mínima de 6 (seis) anos em Gerenciamento de Projetos de 

pesquisa e desenvolvimento tecnológico; Experiência em análise, monitoramento e 

acompanhamento da execução orçamentária e financeira de projetos relacionados às 

DST/HIV/Aids; Experiência em gestão de convênios e contratos públicos e/ou privados; 

Conhecimento das normas de execução dos Organismos Internacionais; Experiência no sistema de 

convênios do Governo Federal (SICONV).  
5. Atividades: Identificar e analisar dados dos subprojetos no campo de pesquisa social, pesquisa 

comportamental, custo-efetividade, pesquisa básica. 
6. Produtos/Resultados esperados: Produto 1: Estudo quantitativo dos subprojetos no campo de 

pesquisa social, com o objetivo de identificar necessidade de inovações da linha temática de 

referência para o lançamento de futuros editais. 

Produto 2: Estudo quantitativo dos subprojetos no campo de pesquisa comportamental, com o 

objetivo de identificar necessidade de inovações da linha temática de referência para o lançamento 

de futuros editais. 

Produto 3: Estudo quantitativo dos subprojetos no campo de Custo-efetividade, com o objetivo de 

identificar necessidade de inovações da linha temática de referência para o lançamento de futuros 

editais. 

Produto 4: Estudo quantitativo dos subprojetos no campo de pesquisa básica, com o objetivo de 

identificar necessidade de inovações da linha temática de referência para o lançamento de futuros 

editais. 

Produto 5: Estudo quantitativo dos subprojetos relacionados às PVHA, com o objetivo de 

identificar necessidade de inovações para o lançamento de futuros editais. 

Produto 6: Estudo quantitativo dos estudos referentes aos comportamentos sexuais e contextos de 

vulnerabilidades para o HIV das profissionais do sexo, como o objetivo de identificar necessidade 

de inovações sobre esta temática para o lançamento de futuros editais. 
7. Local de Trabalho: Brasília/DF 

8. Duração do contrato: Até 12 (doze) meses 

1. Perfil: 066/2014 - Consultor em projetos 

2. Nª de vagas:01 

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

4. Experiência profissional: Experiência mínima de 4 (quatro) anos em análise, monitoramento e 

acompanhamento da execução orçamentária e financeira de projetos relacionados às 

DST/HIV/aids; Conhecimento das normas de execução dos Organismos Internacionais; Domínio do 

Sistema de Convênios do Governo Federal (SICONV); Experiência em gestão de convênios e 

contratos públicos e/ou privados; Experiência em projetos de DST/HIV/Aids e hepatites virais 

junto às OSC, fundações e Universidades. 
5. Atividades: Identificar e analisar informações referentes aos processos de habilitação e seleção 

técnica das propostas aprovadas no âmbito das chamadas para seleção de subprojetos; Identificar e 

analisar as especificidades e customização dos processos seletivos;Identificar os subprojetos no 

campo da Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais e consolidar seus 

principais achados; Identificar e analisar as solicitações de remanejamentos orçamentários. 
6. Produtos/Resultados esperados: Produto 1: Documento contendo análise dos subprojetos firmados 

com população-chave (Profissionais do Sexo), identificando o percentual de redução do valor global 

do projeto com vistas ao aprimoramento do processo de construção de propostas das OSC. 

Produto 2: Documento contendo estudo dos subprojetos aprovados, na modalidade Acordo de 

Parceria de Implementação no período de 2011 a 2014, com vistas a identificar lacunas do 

conhecimento para financiamento de novos subprojetos estratégicos pelo Projeto. 

Produto 3: Documento contendo estudo dos subprojetos para PVHA, com vistas a identificar 

lacunas de pesquisa com esta temática. 



Produto 4: Documento contendo estudo dos subprojetos de publicação aprovados pelo DDHV no 

período de 2012 e 2013, com vistas a identificar lacunas do conhecimento para financiamento de 

novos subprojetos no âmbito do Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e 

Hepatites Virais. 

Produto 5: Documento contendo análise dos subprojetos firmados com população-chave (HSH), 

identificando o percentual de redução do valor global do projeto com vistas ao aprimoramento do 

processo de construção de propostas das OSC. 

Produto 6: Documento contendo estudo das solicitações de remanejamento orçamentário, por 

chamada, realizadas no âmbito dos Editais lançados pelo Projeto, com vistas a identificar as 

principais dificuldades das Instituições, no que tange a esta questão. 

 

7. Local de Trabalho: Brasília/DF 

8. Duração do contrato: Até 12 (doze) meses 

1. Perfil: 068/2014 - Consultor em gestão de projetos 

2. Nª de vagas:01 

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

4. Experiência profissional: Experiência mínima de 6 (seis) anos em análise, acompanhamento ou 

avaliação de projetos; Conhecimento em processos de gestão de programas e/ou projetos;  

Conhecimento em acompanhamento de projetos celebrados com Organizações da Sociedade Civil 

(OSC), fundações e universidades; Conhecimento de projetos relacionados a temática de 

DST/HIV/Aids. 
5. Atividades: Analisar e sistematizar informações referentes aos subprojetos financiados pelo 

DDAHV que tratam dos temas comportamentais das populações vivendo com HIV/Aids; 

Identificar e mapear dados dos subprojetos firmados no âmbito do DDAHV; Analisar e 

sistematizar informações a cerca dos subprojetos sobre populações chave visando o mapeamento 

dos principais contextos de vulnerabilidade; 
6. Produtos/Resultados esperados: Produto 1: Estudo quantitativo dos subprojetos referentes às 

pesquisas comportamentais das populações chave para o HIV/Aids, com vistas a identificar os 

contextos de vulnerabilidade à infecção pelo HIV.  

Produto 2: Documento contendo estudo dos subprojetos referentes aos comportamentos sexuais e 

contextos de vulnerabilidade de Travestis, com vistas ao aprimoramento dos processos de seleção 

de projetos relacionados a esta população chave. 

Produto 3: Documento contendo estudo das pesquisas sobre o contexto social de Homens que fazem 

Sexo com Homens – HSH, com vistas ao aprimoramento dos processos de seleção de projetos 

relacionados a esta população chave. 

Produto 4: Estudo quantitativo dos subprojetos no campo comportamental referente à 

vulnerabilidade dos usuários dos serviços de saúde mental para o Vírus da Imunodeficiência 

Humana, objetivando identificar lacunas de pesquisa nesta temática.  

Produto 5: Documento contendo estudo das pesquisas sobre o contexto comportamental de 

Profissionais do Sexo feminino – PS, com vistas ao aprimoramento dos processos de seleção de 

projetos relacionados a esta população chave. 

Produto 6: Documento contendo estudo dos subprojetos referentes às pesquisas de comportamento, 

atitudes e práticas da população jovem sexualmente ativa no Brasil, objetivando identificar lacunas 

de pesquisa relacionadas a esta temática. 
7. Local de Trabalho: Brasília/DF 

8. Duração do contrato: Até 12 (doze) meses 

 

Os interessados deverão o CV do dia 13/01/2015 até o dia 17/01/2015 no 

http://curriculo.aids.gov.br ou http://www.aids.gov.br/pagina/trabalhe-conosco, indicando o 

número do edital e o nome do perfil em que se candidata no envelope, se por correio, e no e-mail se 

por meio eletrônico. Serão desconsiderados os CVs remetidos após a data limite indicada neste 

edital.  

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, ressalvados os casos de professores universitários que, na forma da 

LDO, se encontrem submetidos a regime de trabalho que comporte o exercício de outra atividade e haja 

declaração do chefe imediato e do dirigente máximo do órgão de origem da inexistência de 

incompatibilidade de horários e de comprometimento das atividades atribuídas. 

 



 


