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PROJETO 914/BRZ/1138  EDITAL Nº 04/2013 
1. Perfil: Código 031/2013 – Analista de redes. 
2. Nª de vagas:01 
3. Qualificação educacional: Nível superior completo em qualquer área de formação. 
4. Experiência profissional: Experiência mínima de 06 (seis) anos na área de redes. Domínio dos 

sistemas operacionais Windows NT/NT, Windows 2003 Server ou Linux, configuração e instalação 

de roteadores, switch, hub, cabeamento estruturado, redes locais e remotas, configuração e 

instalação de internet e correio eletrônico. Domínio em segurança de dados. 
5. Atividades: - Estudo de ferramentas e procedimentos para aprimoração da qualidade de entrega 

dos produtos e serviços de TI. 
- Pesquisa bibliográfica sobre tecnologia da informação; 
- Levantamento quanto às tecnologias utilizadas. 
- Análise de documentação suporte. 
- Mapeamento de soluções que otimizem os processos. 
6. Produtos/Resultados esperados: Documento técnico contendo planejamento para execução da 

implementação do Storage Dual Logic PS6000 na rede SAN do Departamento de Vigilância, 

Prevenção e Controle das Dst, Aids e Hepatites Virais. 
Documento técnico contendo planejamento para  criação de um ambiente de alta disponibilidade 

para hospedar os bancos de dados SQL do Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das 

Dst, Aids e Hepatites Virais. 
Documento técnico contendo planejamento para implementação do System Center Configuration 

Manager 2012, mantendo em conformidade  a política de hardware e software do Departamento de 

Vigilância, Prevenção e Controle das Dst, Aids e Hepatites Virais. 
Documento técnico contendo projeto de configuração da descoberta de recursos (computadores e 

usuários) através da ferramenta Syster Center Configurarion Manager na rede de computadores 

do Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das Dst, Aids e Hepatites Virais. 
Documento técnico contendo planejamento para instalação do cliente do System Center 

Configuration Manager 2012  na rede de computadores do Departamento de Vigilância, Prevenção 

e Controle das Dst, Aids e Hepatites Virais. 
Documento técnico contendo planejamento da política de inventário de Hardware e Software na 

rede de computadores do Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das Dst, Aids e 

Hepatites Virais através da ferramenta System Center Configuration Manager 2012. 
Documento técnico contendo projeto para implantação de sistema operacional nos Desktops e 

servidores da rede de computadores do Departamento de Vigilância, Prevenção e Contole das Dst, 

Aids e Hepatites Virais através da ferramenta System Center Configuration Manager 2012. 
Documento técnico contendo projeto para implantação de servidor de arquivos com replicação de 

dados e alta disponibilidade para o Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das Dst, 

Aids e Hepatites Virais. 
7. Local de Trabalho: Brasília/DF 
8. Duração do contrato: Até 12 meses. 
1. Perfil: Código 032/2013 – Analista de suporte 
2. Nª de vagas:01 
3. Qualificação educacional: Nível superior completo em qualquer área de formação. 
4. Experiência profissional: Experiência mínima de 04 (quatro) anos na área de suporte e 

manutenção de hardware e software. Domínio de ferramentas do MS Office, 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. Requerido conhecimento de switch, hub e 

nobreak e domínio de segurança de dados. 
5. Atividades: - Simular a instalação de softwares. 
- Analisar compatibilidade de software. 
- Realizar testes em diferentes navegadores. 
- Analisar padrões de confiabilidade 



- Analisar dados de desempenho de software e sistema operacional. 
- Analise de dados estatísticos e comparativos. 
6. Produtos/Resultados esperados: Documento técnico contendo guia de criação de discos do 

Windows PE 32 e 64 bits para gerar imagens de dispositivos com sistema operacional Windows 7 

Professional. 
Documento técnico contendo manual para geração de imagens de dispositivos com sistema 

operacional Windows 7 Professional com a utilização do Windows PE. 
Documento técnico contendo avaliação de desempenho dos navegadores de internet utilizados no 

Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, AIDS e Hepatites Virais. 
Documento técnico contendo guia de manutenção de desempenho do Windows 7 Professional 

utilizado no Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, AIDS e Hepatites Virais. 
Documento técnico contendo guia de configuração de backup e restauração dos dados de usuários 

no Windows 7 Professional utilizado no Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das 

DST, AIDS e Hepatites Virais. 
Documento técnico contendo guia de implantação de imagens geradas com Windows PE utilizado 

no Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, AIDS e Hepatites Virais. 
Documento técnico contendo um guia de restauração do Windows 7, usando pontos de restauração 

do sistema, utilizado no Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, AIDS e 

Hepatites Virais. 
7. Local de Trabalho: Brasília/DF 
8. Duração do contrato: Até 12 meses. 
1. Perfil: Código 033/2013 – Consultor em saúde pública 
2. Nª de vagas:01 
3. Qualificação educacional: Nível superior completo na área da saúde, ciências humanas ou sociais. 

Pós-graduação na área da saúde. 
4. Experiência profissional: Experiência mínima de 06 (seis) anos em saúde pública ou em serviços 

públicos de atenção à saúde em DST, aids e Hepatites Virais. 
Conhecimentos em planejamento de políticas públicas de saúde e legislação do Sistema Único de 

Saúde. 
5. Atividades: - Pesquisa de literatura em bases de dados científicos; 
- Pesquisa em sistemas de informação do Ministério da Saúde; 
- Compilação das informações obtidas; 
- Tabulação de dados epidemiológicos; 
- Análise dos dados epidemiológicos; 
- Elaborar conclusões e recomendações acerca da temática DST, aids e Hepatites Virais. 
6. Produtos/Resultados esperados: Documento técnico contendo estudo técnico de casos confirmados 

de HIV em gestantes, segundo UF, região de residência por ano do parto para Brasil, regiões, 

Unidades Federativas e capitais, no ano de 2011. 
Documento contendo estudo técnico de casos confirmados de sífilis em gestantes, segundo UF, 

região de notificação por ano de notificação para Brasil, regiões, Unidades Federativas e capitais, 

no ano de 2011. 
Documento contendo estudo técnico de casos confirmados de hepatite B em gestantes, segundo 

região de residência por ano de notificação para Brasil, regiões, Unidades Federativas e capitais, no 

ano de 2011. 
Documento contendo estudo técnico de casos confirmados de HIV em gestantes, segundo faixa 

etária e escolaridade, no ano de 2011. 
Documento contendo estudo técnico de casos confirmados de sífilis em gestantes, segundo faixa 

etária e escolaridade, no ano de 2011. 
Documento contendo estudo técnico de casos confirmados de hepatite B em gestantes, segundo faixa 

etária e escolaridade, no ano de 2011. 
Documento contendo estudo técnico de casos confirmados de HIV, sífilis e hepatite B em gestantes, 

segundo raça/cor, no ano de 2011. 
7. Local de Trabalho: Brasília/DF 
8. Duração do contrato: Até 12 meses. 



1. Perfil: Código 034/2013 – Consultor em educação. 
2. Nª de vagas:01 
3. Qualificação educacional: Nível superior completo em ciências humanas, sociais ou da saúde. 
4. 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 DST/HIV/aids e/ou Hepatites Virais. 
5. Atividades: - Análise da programação do Circuito Fechado de TV (CFTV) – “A nossa TV”. 
- Levantamento das tecnologias educacionais aplicadas à saúde pública, com ênfase em HIV/AIDS e 

outras DST; 
- Propor projeto de curso à distância relacionado aos temas HIV/Aids. 
- Análise de conteúdo metodológico dos cursos de HIV/Aids e Sífilis. 
- Elaboração de roteiro para vídeo-aula. 
6. Produtos/Resultados esperados: Documento contendo avaliação técnico-pedagógica do Circuito 

Fechado de TV (CFTV) – “A nossa TV”, no âmbito do Departamento de Vigilância, Prevenção e 

Controle das DST, Aids e Hepatites Virais. 
Documento técnico contendo avaliação do impacto das videoconferências sobre a Rede Cegonha, 

realizadas entre  estados, municípios e Distrito Federal. 
Documento técnico contendo projeto para implantação do curso à distância sobre HIV/Aids, a ser 

utilizado por profissionais de saúde e técnicos do Departamento de Vigilância, Prevenção e 

Controle das DST, Aids e Hepatites Virais, contemplando roteiro orientador para gravação de 

vídeo-aula. 
Documento técnico contendo avaliação da transmissão do Circuito Fechado de TV (CFTV) – “A 

nossa TV” em plataforma web, como ferramenta de aprendizagem virtual para as questões de 

DST/aids e HV. 
Documento técnico contendo projeto para implantação do curso à distância sobre Sífilis, a ser 

utilizado na formação de profissionais de saúde e técnicos do Departamento de Vigilância, 

Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais, contemplando roteiro orientador para 

gravação de vídeo-aula. 
Documento técnico contendo estudo do impacto da CFTV – “A nossa TV”, no âmbito das 

estratégias de prevenção das DST/aids/HV, com vistas ao aperfeiçoamento da grade de 

programação. 
Documento técnico contendo planejamento para a programação em DST/aids/HV do Circuito 

Fechado de TV (CFTV)  – “A nossa TV” no âmbito do Departamento de Vigilância, Prevenção e 

Controle das DST, Aids e Hepatites Virais. 
Documento técnico contendo avaliação dos métodos educativos utilizados na operacionalização das 

videoconferências sobre a Rede Cegonha com os estados, municípios e Distrito Federal visando o 

aprimoramento das técnicas utilizadas.  
7. Local de Trabalho: Brasília/DF 
8. Duração do contrato: Até 12 meses. 
1. Perfil: Código 035/2013 – Consultor em arte de projetos gráficos e diagramação 
2. Nª de vagas:01 
3. Qualificação educacional: Nível superior completo em qualquer área de formação. 
4. Experiência profissional: Experiência mínima de 06 (seis) anos em desenho gráfico e diagramação. 
Domínio das ferramentas gráficas digitais para o processo de criação e arte-final. 
Requerida experiência em produção gráfica. 
5. Atividades: - Desenvolver o conceito e esboços do layout de materiais gráficos de acordo com o 

briefing solicitado. 
- Determinar os elementos mais adequados para realização das peças gráficas e audiovisuais como: 

tipografia, paleta de cores, imagens, formato de materiais e demais insumos necessários. 
- Pesquisa de material, metodologia e tecnologia para desenvolvimento de direção de arte e criação 

de materiais gráficos, audiovisuais e de redes sociais, de acordo com os processos de comunicação 

em saúde. 
- Definição e desenvolvimento de projetos gráficos de publicações veiculadas pelo Departamento de 

Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais. 
- Criação de todo o material de suporte visual para apresentações, painéis, criação de logotipos, 

publicações, bem como inserção de informações no website do Departamento de Vigilância, 

Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais. 
- Orientar o trabalho de fotografia e ilustração, que poderá ser usado no desenvolvimento de 

identidade visual de materiais gráficos e publicações veiculadas pelo Departamento de Vigilância, 



Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais. 
- Finalização e adaptação das peças de comunicação dos mais diversos formatos e resoluções de 

imagem de acordo com a mídia onde serão utilizados. 
6. Produtos/Resultados esperados: Documento técnico contendo desenvolvimento de proposta de 

projeto gráfico de  campanha de prevenção e diagnóstico direcionado ao público jovem, cujo 

lançamento ocorrerá em junho de 2013. 
Documento técnico contendo desenvolvimento de proposta de layout para aplicativo de dados do 

Boletim Epidemiológico de DST/aids/HV para dispositivos móveis, direcionado ao público em geral, 

que estará disponível em agosto de 2013. 
Documento técnico contendo desenvolvimento de proposta de projeto gráfico e identidade visual 

para os informativos internos veiculados pelo Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle 

das DST, Aids e Hepatites Virais, a partir de outubro de 2013. 
Documento técnico contendo desenvolvimento de proposta de projeto de identidade visual e layout 

para o Repositório Único Digital Institucional, que estará disponível  a partir de novembro de 2013. 
Documento técnico contendo desenvolvimento de material gráfico para o conjunto de ações do 

Projeto Resposta Brasileira à Aids 2013, em dezembro de 2013. 
Documento técnico contendo desenvolvimento de proposta de projeto gráfico para campanha 

direcionada ao público HSH (homens que fazem sexo com homens) a ser lançada em fevereiro de 

2014.  
Documento técnico contendo desenvolvimento de ilustrações e infográficos para a série de 

informativos Fique Sabendo, que ocorrerão em abril de 2014. 
Documento técnico contendo desenvolvimento de proposta de projeto gráfico para campanha de 

prevenção e diagnóstico de Hepatites em junho de 2014. 
7. Local de Trabalho: Brasília/DF 
8. Duração do contrato: Até 12 meses. 
1. Perfil: Código 036/2013 – Programador Web 
2. Nª de vagas:01 
3. Qualificação educacional: Nível superior completo em qualquer área de formação. 
4. Experiência profissional: Experiência mínima de 06 (seis) anos em programação para Internet 

(Web). 
Domínio em programação com ASP, PHP, Access, Java Script; conhecimento de SQL e noções de 

web designer. 
Requerido conhecimento em HTML, dream weaver, fire works, flash, photo shop, corel draw, 

ilustrator, java (JSPs), visual interdev 6, visual basic 6, Vbscript, Jscript, plataforma Windows 

NT/2000, IIS 4/IIS5. 
5. Atividades: - Realizar estudos sobre as necessidades e as adequações para os sites em questão; 
- Desenvolver pesquisas de imagens e design adequados à proposta dos sites; 
- Levantar aspectos importantes a serem contemplados no site, no que diz respeito às informações 

técnicas de prevenção, assistência e outros assuntos relacionados a DST/aids/HV; 
- Participar de reuniões junto às Unidades Técnicas e à Diretoria com o intuito de levantar e definir 

as informações a serem contempladas nos sites; 
- Incluir novas seções, subseções e conteúdo conforme levantamento das necessidades das Unidades 

Técnicas e Assessorias; 
- Elaborar proposta de projeto para descentralização da inclusão dos conteúdos para as áreas 

técnicas. 
6. Produtos/Resultados esperados: Documento técnico contendo arquitetura de informação e design 

de espaço virtual da campanha Dia dos Namorados 2013. 
Documento técnico contendo arquitetura de informação, design e desenvolvimento de website para 

o sistema “Pedido Interno de Trabalho (PIT)”, que reúne os projetos, seus integrantes, etapas e 

status, no âmbito do Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites 

Virais. 
Documento técnico contendo arquitetura de informação e design de website para o “Banco de 

Imagens” do portal do Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e 

Hepatites Virais. 
Documento técnico contendo arquitetura de informação e design do sistema para a classificação das 

publicações do site do Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites 

Virais. 
Documento técnico contendo arquitetura de informação e design do sistema para o curso de 

Educação à Distância “Capacitação em Monitoramento e Avaliação”. 
Documento técnico contendo proposta de design para adequação da nova proposta do website para 



a iniciativa “Vidas em Crônica”. 
Documento técnico contendo avaliação de conteúdo para proposta da inserção de informações 

realizada na estrutura do portal DST/Aids no ano 2013. 
7. Local de Trabalho: Brasília/DF 
8. Duração do contrato: Até 12 meses. 

1. Perfil: Código 037/2013 – Consultor em logística de insumos estratégicos de saúde. 
2. Nª de vagas:01 
3. Qualificação educacional: Nível superior completo em qualquer área de formação. 
4. Experiência profissional: Experiência mínima de 06 (seis) anos em cadeia logística de insumos 

estratégicos em saúde. 
Conhecimento de política de prevenção às DST/HIV/aids e/ou Hepatites Virais, modelos de 

prevenção, normas de vigilância sanitária, marketing social e saúde pública. 
Conhecimento de especificação técnica de medicamentos, antirretrovirais, vacinas e preservativos 

destinados à prevenção e tratamento das DST/HIV/aids e/ou Hepatites Virais. 
5. Atividades: - Indicadores para avaliação e monitoramento das distribuições e aquisições dos 

insumos. 
- Participar de reunião com os técnicos do Departamento de Vigilância Prevenção e Controle das 

DST, AIDS e Hepatites Virais das áreas de Prevenção, Informática e Assistência e Tratamento para 

preparação do inventário; 
- Realizar o levantamento e análise de dados referente à capacidade de distribuição e 

armazenamento de insumos de prevenção nas 27 unidades federadas; 
- Fazer análise da cadeia logística dos estados e municípios; 
- Levantar os dados dos sistemas de informações disponíveis nos locais onde serão realizados os 

inventários; 
- Analisar os Planos de Necessidades dos insumos estratégicos dos estados; 
- Realizar videoconferência para propiciar a troca de experiências entre os estados, bem como, 

saber a respeito das dificuldades dos mesmos objetivando o aprimoramento na qualidade das 

informações na elaboração dos Planos de necessidade. 
6. Produtos/Resultados esperados: Documento técnico contendo projeto para fornecimento de 

100.000.000 de preservativos por meio do convênio com a Fábrica de Preservativos Masculinos 

Natex (Xapuri). 
Documento técnico contendo avaliação da análise horizontal de cobertura dos insumos estratégicos 

para saúde adquiridos pelo Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e 

Hepatites Virais, que subsidiará a distribuição do insumo e as novas aquisições no âmbito do 

Governo Federal para o ano de 2014. 
Documento técnico contendo avaliação da efetividade dos planos de necessidades de Insumos de 

prevenção (Preservativo feminino, masculino e Gel lubrificante das 27 unidades federadas) para o 

ano de 2013 em relação ao seu atingimento. 
Documento técnico contendo planejamento de oficina de aperfeiçoamento sobre a cadeia de 

distribuição de preservativos, para o 2º semestre de 2013 com o objetivo de aprimorar a cadeia 

logística dos Insumos estratégicos de prevenção para 27 Unidades Federadas. 
Documento técnico contendo avaliação da cadeia logística de preservativos masculinos no Brasil, 

envolvendo as etapas de solicitação do Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, 

Aids e Hepatites Virais ao Almoxarifado Central do Ministério da Saúde à retirada pelo usuário no 

serviço de saúde, para aprimoramento do sistema de informação e monitoramento de aquisições. 
Documento técnico contendo avaliação da análise horizontal de cobertura do preservativo feminino 

que subsidiará a distribuição do insumo e as novas aquisições no âmbito do governo federal para o 

ano de 2014. 
Documento técnico contendo estudo sistemático e completo sobre atendimento dos Planos de 

Necessidades de Preservativos Masculinos, no exercício de 2013 pelo Ministério da Saúde. 
Documento técnico contendo planejamento de módulo de distribuição de insumos estratégicos para 

o Sistema de Controle Logístico de Medicamentos – SICLOM para monitoramento das 

distribuições e pactuações dos insumos distribuídos pelo Departamento de Vigilância, Prevenção e 

Controle das DST, Aids e Hepatites Virais para os estados. 
7. Local de Trabalho: Brasília/DF 
8. Duração do contrato: Até 12 meses. 



1. Perfil: Código 038/2013 – Farmacêutico. 
2. Nª de vagas:01 
3. Qualificação educacional: Nível superior completo em farmácia. 
4. Experiência profissional: Experiência mínima de 04 (quatro) anos em desenvolvimento, produção 

ou análise de fármacos. 
Requerida experiência em logística de insumos e medicamentos. 
Conhecimento de processos de aquisição de medicamentos e outros insumos estratégicos em saúde. 
5. 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, inclusive por meio de demanda judicial; 
- Análise dos dispositivos legais sobre licitações e contratos e orientações jurisprudências do 

Tribunal de Contas da União - TCU; 
- Verificação das impugnações, pedidos de esclarecimento, recursos, sanções administrativas e 

pesquisa em legislação, doutrina e jurisprudência; 
- Levantamento análise de dados técnicos e operacionais quanto aos impactos econômicos das 

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

Hepatites Virais. 
6. Produtos/Resultados esperados: Documento contendo estudo técnico das aquisições do 

medicamento Entecavir, relativo ao tratamento da Hepatite B, realizadas pelo Ministério da Saúde 

para atendimento das Decisões Judiciais no segundo semestre de 2012, bem como seu impacto no 

montante de processos existentes para aquisição deste medicamento. 
Documento técnico contendo avaliação do impacto financeiro das ações de compras agrupadas, 

comparadas às compras individuais, para aquisição de medicamentos para DST, Aids e Hepatites 

Virais, demandadas por ações judiciais no ano de 2012. 
Documento contendo estudo técnico do impacto econômico das aquisições demandadas por ordens 

judiciais dos medicamentos Telaprevir e Boceprevir, utilizados contra Hepatite C, no ano de 2012. 
Documento técnico contendo avaliação dos processos de aquisição do medicamento Tipranavir, 

relativo ao tratamento de pacientes com HIV/AIDS, realizados pelo Ministério da Saúde para 

atendimento das decisões judiciais nos anos de 2011, 2012 e 2013 bem como análise do impacto 

econômico no âmbito do Ministério da Saúde. 
Documento técnico contendo avaliação do impacto econômico e do número de aquisições do 

medicamento Maraviroque, para tratamento para pacientes com HIV/Aids, realizadas pelo 

Ministério da Saúde para atendimento das decisões judiciais no ano 2013. 
Documento contendo estudo técnico econômico comparativo das aquisições por ações judiciais e as 

aquisições pelo Ministério da Saúde do medicamento Ribavirina, no ano de 2013. 
7. Local de Trabalho: Brasília/DF 
8. Duração do contrato: Até 12 meses. 
1. Perfil: Código 039/2013 – 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 06 (seis) anos em gestão de convênios e contratos 

públicos e/ou privados. 
Requerido conhecimento da legislação ligada a contratações pelo Poder Público - Lei 8.666/93. 
Experiência em processos licitatórios. 
5. Atividades: - Análise de processos de licitação para aquisições de medicamentos e correlatos, nas 

fases interna e externa do processo licitatório. 
- Análise de editais de pregão, registro de preços, concorrência e demais modalidades de licitação, 

de acordo com a legislação pertinente. 
- Revisão de instrumentos contratuais e correlatos atinentes às licitações, de acordo com a 

legislação pertinente. 
- Análise e revisão de procedimentos que visem contratações diretas a serem realizadas através de 

dispensa e inexigibilidade de licitação. 
- Levantamento dos procedimentos licitatórios e das contratações diretas realizadas para a 

aquisição de bens e serviços, medicamentos e correlatos. 
6. Produtos/Resultados esperados: Documento técnico contendo avaliação dos processos de licitação 

para aquisições de medicamentos e correlatos realizados no primeiro trimestre de 2012, quanto à 

adequação permanentemente de modelos de editais, termos contratuais e documentação correlata 

atinente às licitações, de acordo com a legislação, com vistas à adequação dos procedimentos 

administrativos adotados pelo Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e 



Hepatites Virais às disposições da Lei nº 8.666/93. 
Documento técnico contendo avaliação dos processos de licitação para aquisições de medicamentos 

e correlatos realizados no segundo trimestre de 2012, quanto à adequação permanentemente de 

modelos de editais, termos contratuais e documentação correlata atinente às licitações, de acordo 

com a legislação, com vistas à adequação dos procedimentos administrativos adotados pelo 

Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais às disposições 

da Lei nº 8.666/93. 
Documento contendo estudo técnico dos processos de aquisição de medicamentos por decisão 

judicial, para atender ao Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e 

Hepatites Virais, quanto a obrigatoriedade da observância dos valores fixados pela Câmara de 

Regulação do Mercado de Medicamentos – CMED/ANVISA com a indicação dos dispositivos legais 

pertinentes. 
Documento contendo estudo técnico da implementação do Processo Eletrônico de Compra – PEC 

para atendimento das aquisições de medicamento para o Departamento de Vigilância, Prevenção e 

Controle das DST, Aids e Hepatites Virais, com a adequação dos procedimentos administrativos 

adotados às disposições da Lei nº 8.666/93. 
Documento técnico contendo avaliação de processos de aquisição de medicamentos e/ou correlatos, 

por Dispensa de Licitação, realizados no primeiro semestre de 2013, com vistas à adequação dos 

procedimentos administrativos adotados pelo Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle 

das DST, Aids e Hepatites Virais às disposições da Lei nº 8.666/93. 
Documento contendo esudo téncico de processos de Decisões Judiciais proferidas no exercício de 

2012, relativas ao fornecimento de medicamentos antirretrovirais, para atender ao Departamento 

de Vigilância, Prevenção e Controles das DST, Aids e Hepatites Virais, com estudo sobre os 

procedimentos legais exigidos para formalização. 
Documento contendo avaliação das aquisições realizadas por Pregão Presencial e Eletrônico por 

Sistema de Registro de Preços – SRP realizados no exercício de 2013, para atender ao 

Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais, com a 

adequação dos procedimentos administrativos adotados às disposições da Lei nº 8.666/93. 
Documento contendo esudo téncico de processos de Decisões Judiciais proferidas no exercício de 

2013, relativas ao fornecimento de medicamentos antirretrovirais, para atender ao Departamento 

de DST, Aids e Hepatites Virais, com estudo sobre os procedimentos legais exigidos para 

formalização. 
7. Local de Trabalho: Brasília/DF 
8. Duração do contrato: Até 12 meses. 
1. Perfil: Código 040/2013 – Consultor em estatística 
2. Nª de vagas:01 
3. Qualificação educacional: Nível superior completo na área de ciências exatas. Pós-graduação em 

ciências estatísticas. 
4. Experiência profissional: Experiência mínima de 04 (quatro) anos em estatística descritiva 

aplicada à área de saúde, análise estatística de dados ou de estoque e distribuição. 
Requerido conhecimento em sistemas de informação da área de saúde pública. 
Experiência em análise estatística de dados em DST/HIV/Aids e/ou Hepatites Virais. 
5. Atividades: - Buscar referências bibliográficas sobre a técnica de relacionamento de banco de 

dados utilizando o software RecLink; 
- Buscar referências bibliográficas relacionadas ao HIV e aids; 
- Buscar os registros dos sistemas de informação disponíveis (Sinan – Sistema de Informação de 

Agravos de Notificação, SIM – Sistema de Informação sobre mortalidade, Siscel – Sistema de 

Controle de Exames Laboratoriais da Rede Nacional de Contagem de Linfócitos CD4+/CD8+ e 

Carga Viral e Siclom – Sistema de Controle Logístico de Medicamentos); 
- Relacionar as bases de dados de aids do Sinan, Siscel, Siclom e SIM; 
- Buscar referências bibliográficas relacionadas às hepatites virais; 
- Buscar registros de hepatites virais dos tipos B, C e D no Sistema de Informação de Agravos de 

Notificação – Sinan; 
- Buscar referências bibliográficas relacionadas à infecção pelo HIV em pessoas acima de 59 anos; 
- Pesquisar dados de diagnósticos de aids referentes aos pacientes com idade acima de 59 anos; 
- Definir parâmetros para relacionamento da base de dados de gestante HIV com os dados do 

Siscel; 
- Buscar referências bibliográficas relacionadas à sífilis; 
- Pesquisar dados acerca de registros de sífilis em gestantes e congênita no Sistema de Informação 

de Agravos de Notificação – Sinan. 



6. Produtos/Resultados esperados: Documento técnico contendo proposta metodológica dos 

procedimentos adotados para a  preparação dos dados de aids no Brasil, com vistas ao 

aprimoramento da pesquisa. 
Documento técnico contendo avaliação estatística sobre os índices de mortalidade por aids, de modo 

a identificar as principais doenças associadas a estes óbitos utilizando o Sistema de Informação de 

Mortalidade – SIM. 
Documento contendo estudo técnico de hierarquização dos fatores de risco associados à hepatite 

viral do tipo B e D no Brasil, no período de 2007 a 2012. 
Documento contendo estudo técnico de hierarquização dos fatores de risco associados à hepatite 

viral do tipo C no Brasil no período de 2007 a 2012. 
Documento técnico contendo diagnóstico situacional dos dados de CD4 e carga viral de pacientes 

HIV+ acima de 59 anos registrados no Siscel no período de 2000 a 2012. 
Documento técnico contendo projeto de preparação das bases de dados de hepatites virais no 

Brasil, para publicação do Boletim Epidemiológico de 2013. 
Documento técnico contendo diagnóstico situacional dos dados epidemiológicos de sífilis congênita e 

em gestantes utilizando dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação, 2000 a 2012. 
Documento técnico contendo avaliação estatística da evolução do CD4 e carga viral de gestantes 

com HIV em acompanhamento na rede pública de saúde do Brasil. 
7. Local de Trabalho: Brasília/DF 
8. Duração do contrato: Até 12 meses. 
1. Perfil: Código 041/2013 - 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 06 (seis) anos em análise, acompanhamento ou 

avaliação de projetos. 
Conhecimento de normas técnicas que regem processos licitatórios no setor público e dos 

procedimentos adotados pelos organismos internacionais. 
Experiência em acompanhamento de projetos com organizações governamentais (OG) e não-

governamentais (ONG). 
5. Atividades: Levantamento e análise de relatórios de progresso e narrativo final de projetos 

produzidos pelas Organizações da Sociedade Civil e Departamento de Vigilância, Prevenção e 

Controle das DST, Aids e Hepatites Virais; 
Levantamento e análise de projetos voltados a promoção dos Direitos Humanos financiados pelo 

Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais. 
Participação de reuniões com Redes e movimentos sociais em projetos de intervenção, prevenção e 

assistência com foco na promoção dos direitos humanos relativo às DST//HIV/AIDS. 
Análise das Ações de direitos humanos voltadas para o enfrentamento da epidemia de DST, Aids e 

Hepatites Virais. 
6. Produtos/Resultados esperados: Documento técnico contendo avaliação das visitas de 

monitoramento realizadas durante a execução dos projetos de assessoria jurídica no estado do 

Ceará no ano de 2012, financiados por meio de Edital de Seleção Pública de Projetos pelo 

Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais. 
Documento técnico contendo diagnóstico e avaliação propositiva das ações dos projetos de 

assessoria jurídica em direitos humanos para população vulnerável frente à epidemia de DST, Aids 

e Hepatites Virais, executados pelas Organizações da Sociedade Civil no ano de 2012, financiados 

por meio de Edital de Seleção Pública de Projetos pelo Departamento de Vigilância, Prevenção e 

Controle das DST, Aids e Hepatites Virais. 
Documento técnico contendo planejamento do Seminário temático “Aids e  Deficiências: Um 

diálogo da gestão com o movimento social”, em razão da necessidade de ações específicas para este 

público no tocante às  intervenção, prevenção e assistência às DST/aids e hepatites virais. 
Documento técnico contendo proposta de agenda de trabalho junto a Frente Parlamentar Nacional 

em HIV/Aids, para contribuição com as discussões da sociedade civil acerca das demandas 

referente ao enfrentamento da epidemia de aids junto ao Poder Legislativo. 
Documento técnico contendo plano de trabalho detalhado das estratégias da agenda intersetorial 

sobre o tema “Tráfico de Pessoas e a interface com DST, Aids e Hepatites Virais”. 
Documento técnico contendo projeto executivo de monitoramento do projeto “Replicando Sonhos – 

Fortalecendo capacidades na prevenção das DST no interior do sudeste”  executado pela OSC 

Sonho Nosso – Frente de Apoio Comunitário financiado por meio de Edital de Seleção Pública de 

Projetos pelo Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais. 
Documento técnico contendo projeto executivo de monitoramento do projeto “Brasil Sem 



Discriminação”, executado pela Organização da Sociedade Civil GIV – Grupo de Incentivo a Vida 

e financiado por meio de Edital de Seleção Pública de Projetos pelo Departamento de Vigilância, 

Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais. 
Documento técnico contendo plano de trabalho com planejamento e desenvolvimento de 

cronograma de realização das atividades do Grupo de Trabalho “Aids e Deficiências”. 
7. Local de Trabalho: Brasília/DF 
8. Duração do contrato: Até 12 meses. 

1. Perfil: Código 042/2013- Consultor em programas e projetos de prevenção às DST/HIV/Aids 
2. Nª de vagas:01 
3. Qualificação educacional: Nível superior completo nas áreas de ciências humanas, sociais ou da 

saúde. 
4. Experiência profissional: Experiência mínima de 06 (seis) anos em gestão de programas e/ou 

projetos de saúde pública ou em formulação, planejamento e avaliação de políticas de prevenção. 
Experiência em análise e acompanhamento de programas e/ou projetos de prevenção voltados às 

DST/HIV/aids e/ou Hepatites Virais. 
Conhecimento de política de prevenção às DST/HIV/aids e/ou Hepatites Virais, modelos de 

prevenção, normas de vigilância sanitária, marketing social e saúde pública. 
5. Atividades: Analisar pareceres técnicos sobre projetos de prevenção as DST/Aids da sociedade 

civil e instituições públicas; 
Estabelecer mecanismos de acompanhamento e avaliação; 
Analisar a implantação de políticas relacionadas com a produção, distribuição, qualificação, 

certificação, marketing social, armazenagem e monitoramento de insumos estratégicos de 

prevenção; 
Análise da implantação e implementação da Rede Pública de Insumos de Prevenção; 
Analisar os processos e articulação intersetorial das políticas públicas relacionadas com o setor 

saúde e estabelecer mecanismos de acompanhamento e avaliação; 
Realizar reuniões entre Ministério da Educação, Ministério da Saúde e parceiros do Projeto Saúde 

e Prevenção nas Escolas para definição de local e distribuição de responsabilidades para a 

realização da V Mostra Nacional Saúde e Prevenção nas Escolas; 
Realizar reuniões com o Grupo de Trabalho Federal para definição de temas, tipos e atividades. 
6. Produtos/Resultados esperados: Documento técnico contendo projeto básico para o Curso de 

Prevenção ao HIV/Aids destinado à  trabalhadores e trabalhadoras de empresas privadas. 
Documento técnico contendo proposta de capacitação em prevenção às DST/HIV/Aids/HV para a 

população quilombola. 
Documento técnico contendo a elaboração de projeto básico de apresentação da estratégia de 

fortalecimento da participação juvenil no Projeto Saúde e Prevenção nas Escolas. 
Documento técnico contendo projeto básico para aprimoramento dos planos de necessidades de 

insumos estratégicos de prevenção para auxiliar as Coordenações de DST/Aids e Hepatites Virais. 
Documento técnico contendo a proposta de projeto executivo para realização da V Mostra Nacional 

Saúde e Prevenção nas Escolas, a ser realizada em Brasília/DF em março de 2014. 
Documento técnico contendo a elaboração da programação preliminar da V Mostra do Projeto 

Saúde e Prevenção nas Escolas que será realizada em Brasília/DF em março de 2014. 
Documento técnico contendo projeto básico para disponibilização de insumos de prevenção nas 

escolas participantes que aderiram ao Projeto Saúde e Prevenção nas Escolas. 
Documento técnico contendo a projeto básico da “Política de Marketing Social de Insumos de 

Prevenção”, visando ampliar o acesso da população a insumos de prevenção a baixo custo. 
7. Local de Trabalho: Brasília/DF 
8. Duração do contrato: Até 12 meses. 
1. Perfil: Código 043/2013 – Consultor em epidemiologia 
2. Nª de vagas:01 
3. Qualificação educacional: Nível superior completo em qualquer área de formação. 
4. Experiência profissional: Experiência mínima de 06 (seis) anos em vigilância epidemiológica, 

manuseio de base de dados e de sistemas de informação na área de  saúde. 
Experiência em análise epidemiológica de dados relacionados às DST/HIV/aids e/ou Hepatites 

Virais. 
5. Atividades: - Reunião técnica com referências em epidemiologia e vigilância epidemiológica do 

Vírus da Imunodeficiência Humana – HIV e Síndrome da Imunodeficiência Adquirida – AIDS. 
- Reunião técnica com assessores de epidemiologia e vigilância epidemiológica para Doenças 

Sexualmente Transmissíveis – DST e Síndrome da Imunodeficiência Adquirida – AIDS dos países 



membros do Mercosul. 
- Análise da base de dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação – Sinan, do 

Sistema de Informação de Exames Laboratoriais – Siscel, do Sistema de Controle Logístico de 

Medicamentos – Siclom, e, do Sistema de Informação sobre Mortalidade – SIM. 
- Tabulação de dados epidemiológicos e cálculo de taxas utilizando os denominadores populacionais 

do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. 
- Análises descritivas das séries temporais de incidência e mortalidade. 
- Confecção de gráficos e tabelas segundo variáveis selecionadas. Síndrome da Imunodeficiência 

Adquirida – AIDS 
6. Produtos/Resultados esperados: Documento técnico contendo instrutivo de notificação 

compulsória, processamento e análise de casos de infecção pelo Vírus da Imunodeficiência Humana 

- HIV no Brasil. 
Documento técnico contendo proposta de instrutivo para cálculo padronizado de indicadores 

epidemiológicos e de contexto para as cidades de fronteira com países do Mercosul. 
Documento técnico contendo diagnóstico epidemiológico de aids, período de 1980 a 2011 e, sífilis 

congênita, período de 1998 a 2011 no Brasil. 
Documento técnico contendo diagnóstico epidemiológico de hepatites virais no Brasil (1999 a 2011). 
Documento técnico contendo diagnóstico epidemiológico de aids nas Regiões Norte – Rondônia, 

Acre, Amazonas, Roraima, Pará, Amapá e Tocantins e Centro-Oeste – Mato Grosso do Sul, Mato 

Grosso, Goiás e Distrito Federal, no período de 1980 a 2011. 
Documento técnico contendo diagnóstico epidemiológico de aids na Região Nordeste – Maranhão, 

Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia, no período de 

1980 a 2011. 
Documento técnico contendo diagnóstico epidemiológico de aids da Região Sudeste – Minas Gerais, 

Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo e Sul – Paraná e Santa Catarina, no período de 1980 a 

2011. 
Documento técnico contendo diagnóstico epidemiológico de HIV/aids do Estado do Rio Grande do 

Sul, no período de 1980 a 2011. 
7. Local de Trabalho: Brasília/DF 
8. Duração do contrato: Até 12 meses. 
1. Perfil: Código 044/2012 – Analista de sistemas. 
2. Nª de vagas:01 
3. Qualificação educacional: Nível superior completo em qualquer área de formação. 
4. Experiência profissional: Experiência mínima de 04 (quatro) anos em desenvolvimento ou 

manutenção de sistemas de informação. Requerida experiência em sistemas de bioinformática. 

Experiência em implementação de sistema e serviços e SQL. 
5. Atividades: -  Levantar, analisar e entender as ferramentas que detectam os subtipos virais, a 

partir de servidores de bioinformática do Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das 

DST, Aids e Hepatites Virais para disponibilizar o acesso dos dados e pesquisa. 
- Utilizar softwares livres, ferramentas free de bioinformática, realizar pesquisas em sites de 

resistência aos antirretrovirais. Usar a técnica Álgebra de Processos para criar ferramentas 

computacionais que detectam a resistência viral. 
- Utilizar softwares de filogenia e bancos genômicos a fim de realizar estudos filogenéticos de 

sequências virais do HIV-1. Usar linguagens de programação Perl, PHP, Java, sistema operacional 

LINUX e softwares de bioinformática bioperl, Phred Phrap, Blast, Clustal, BioEdit, Mega, Paup. 
- Levantar informações, analisar as tabelas dos bancos de dados, utilizar a modelagem de dados 

UML para a documentação dos dados. 
- Levantar dados, análise estatística das informações. Utilizar linguagens de programação Perl, 

PHP, Java e sistema operacional LINUX. 
- Levantamento bibliográfico, estudo, análise e entendimento das informações contidas no 

Informatizado de Controle de Exames Laboratoriais (SISCEL). 
- Utilizar modelos matemáticos e lógicos para realizar estudos de resistência e mutações virais do 

HIV. 
6. Produtos/Resultados esperados: Documento técnico contendo desenvolvimento de ferramenta de 

bioinformática capaz de identificar a prevalência dos subtipos virais do HIV-1 no Brasil, em 

amostras cadastradas no Sistema de Genotipagem (SISGENO). 
Documento técnico contendo desenvolvimento de ferramenta de bioinformática capaz de 

identificar  valores da Carga Viral registrados no Sistema Informatizado de Controle de Exames 

Laboratoriais (SISCEL), a fim de estimar a prevalência da Transmissão Vertical (TV) em crianças 

com menos de um ano de vida no Brasil. 



Documento técnico contendo desenvolvimento de ferramenta de bioinformática capaz de identificar 

dados CD4 referente ao Sistema Informatizado de Controle de Exames Laboratoriais (SISCEL). 
Documento técnico contendo desenvolvimento de ferramenta de bioinformática capaz de avaliar os 

dados da Rede Nacional de Genotipagem para Novos Alvos Terapêuticos, com vistas à identificação 

de resistência nas regiões genômicas da Integrase, Alça V3 e GP41, através da detecção de mutações 

nestas regiões. 
Documento técnico contendo desenvolvimento de ferramenta de bioinformática relacionada ao uso 

de medicamentos de terceira linha no Brasil, identificando a proporção de utilização dos diferentes 

esquemas desses medicamentos, incluindo os que possuem carga viral indetectável, com vistas à 

aferição do tempo de supressão de carga viral gasto por cada esquema. 
Documento técnico contendo desenvolvimento de ferramenta de bioinformática capaz de avaliar os 

índices de resistência às classes de antirretrovirais em crianças e adolescentes com menos de 18 

anos, com vistas a aferição da proporção de resistência às três classes de antirretrovirais (IP, ITRN 

e ITRNN). 
Documento técnico contendo estudo comparativo das regras de Algoritmo Brasileiro de 

Interpretação da Genotipagem do HIV-1 com Algoritmos internacionais (Stanford e REGA), 

identificando as diferenças de interpretação, com vistas à facilitar o entendimento das regras 

existentes no Algoritmo Brasileiro. 
Documento técnico contendo o estudo do Algoritmo de Interpretação dos Inibidores da Protease 

(IP) para o tratamento dos pacientes infectados pelo vírus da Hepatite C (HCV), com vistas a 

identificar o genótipo e subtipo viral além das mutações genômicas e resistência aos IP’s Beceprevir 

e Telaprevir. 
7. Local de Trabalho: Brasília/DF 
8. Duração do contrato: Até 12 meses. 
1. Perfil: Código 045/2013 – Consultor em saúde pública. 
2. Nª de vagas:01 
3. Qualificação educacional: Nível superior completo na área da saúde, ciências humanas ou sociais. 
Pós-graduação na área da saúde. 
4. Experiência profissional: Experiência mínima de 06 (seis) anos em saúde pública ou em serviços 

públicos de atenção à saúde em DST, Aids e Hepatites. 
Conhecimentos em planejamento de políticas públicas de saúde e legislação do Sistema Único de 

Saúde. 
5. Atividades: - Levantamento de novas metodologias para a abordagem etiológica das DST junto à 

sociedade científica e laboratórios. 
- Participação de reuniões junto à sociedade científica e parceiros externos objetivando a 

elaboração da proposta para capacitação de profissionais dos serviços de saúde. 
- Levantamento dos serviços de especialidades da rede pública existentes no país que sejam 

referências no atendimento. 
- Planejamento estratégico para as DST para o ano de 2014. 
- Propor atualização de conteúdos técnicos para a página do Departamento de Vigilância, 

Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais. 
6. Produtos/Resultados esperados: Documento técnico contendo o estudo sobre a abordagem 

sindrômica das DST na rede pública do país, com proposta de conteúdo para novos discursos e 

recomendações referente ao tema. 
Documento técnico contendo estudo sobre a abordagem etiológica na atenção primária das DST na 

rede pública do país, com proposta de conteúdo para novos discursos e recomendações referente ao 

tema. 
Documento técnico contendo o planejamento para capacitação de profissionais indicados para o 

Congresso de Prevenção de DST/Aids, incluindo proposta de ementas para cursos pré-congresso, 

mesas redondas e conversas afiadas. 
Documento técnico contendo planejamento estratégico para prevenção, tratamento e o controle das 

DST no âmbito saúde pública para o ano de 2014. 
 Documento técnico contendo avaliação dos serviços de especialidades da rede pública para o 

atendimento das DST, incluindo localização, quantitativo dos serviços e estrutura necessária. 
Documento contendo o estudo técnico relacionado aos novos conceitos das Doenças Sexualmente 

Transmissíveis, direcionado aos profissionais da saúde, com proposta de atualização de conteúdo na 

página do Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das Dst, Aids e Hepatites Virais. 
Documento técnico contendo avaliação do impacto do Decreto 7508/2011 no tocante às atividades 

de prevenção, controle e tratamento das DST realizadas no ano de 2013. 
7. Local de Trabalho: Brasília/DF 



8. Duração do contrato: Até 12 meses. 

1. Perfil: Código 046/2013 - 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 05 (cinco) anos em análise, acompanhamento ou 

avaliação de projetos. Conhecimento de normas técnicas que regem processos licitatórios no setor 

público e dos procedimentos adotados pelos organismos internacionais. Experiência em 

acompanhamento de projetos com organizações governamentais (OG) e não-governamentais 

(ONG). 
5. Atividades: -  Reuniões para planejamento das Jornadas de Trabalho das Redes; 
- Consulta às informações provenientes de questionário de TB/HIV. 
- Discussões com as áreas técnicas dos departamentos do Ministério da Saúde; 
- Análise das estruturas organizacionais da Rede Nacional de Laboratórios que realizam o 

monitoramento da infecção pelo HIV e outras DST; 
- Análise das ações de saúde pública do Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das 

DST, Aids e Hepatites Virais. 
6. Produtos/Resultados esperados: Documento técnico contendo avaliação da “Jornada de Trabalho 

da Rede Nacional de Laboratórios para contagens de linfócitos TCD4/CD8” realizada no ano de 

2012. 
Documento técnico contendo avaliação dos resultados obtidos com o diagnóstico situacional da rede 

de Tuberculose de HIV/Aids nos Serviços de Atendimento Especializado na região centro-oeste e 

nordeste, referente ao primeiro semestre do ano de 2013. 
Documento técnico contendo avaliação da “Jornada de Trabalho da Rede Nacional de Laboratórios 

de Genotipagem (RENAGENO)” realizada no ano de 2012. 
Documento técnico contendo avaliação do seminário "”RENAGENO 10 anos” realizado em 2012, 

onde foram debatidos desafios e conquistas relacionadas à avaliação da resistência do uso dos 

antirretrovirais ao longo desse período. 
Documento técnico contendo o avaliação da reunião do Comitê Técnico Assessor para 

Monitoramento de Laboratório em HIV/Aids, ocorrida em 2012. 
Documento técnico contendo avaliação da “Jornada de Trabalho da Rede Nacional de Laboratórios 

para Quantificação para Carga Viral do HIV” realizada no ano de 2012. 
Documento técnico contendo avaliação dos resultados obtidos com o diagnóstico situacional da rede 

de Tuberculose de HIV/Aids nos Serviços de Atendimento Especializado na região sul, referente ao 

primeiro semestre de 2013. 
Documento técnico contendo avaliação da distribuição dos materiais impressos no ano de 2013, 

realizadas pelo Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites 

Virais. 
7. Local de Trabalho: Brasília/DF 
8. Duração do contrato: Até 12 meses. 
1. Perfil: Código 047/2013 – Farmacêutico. 
2. Nª de vagas:01 
3. Qualificação educacional: Nível superior completo em farmácia. 
Pós-graduação na área da saúde. 
4. Experiência profissional: Experiência mínima de 06 (seis) anos em desenvolvimento, produção ou 

análise de fármacos. Requerida experiência em logística de insumos e medicamentos. 

Conhecimento em produção ambulatorial e diagnóstico laboratorial para as hepatites virais. 
5. Atividades: Participação de reuniões junto ao Comitê Técnico Assessor - CTA e às áreas técnicas 

do Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais; 
 Participação de reuniões junto as Coordenações Estaduais; 
Verificação de laboratórios que realizam Biologia molecular para as hepatites B e C; 
Participação na jornada da Rede de laboratórios que realizam  biologia molecular para as hepatites 

B e C; 
Reuniões com as equipes técnicas e Diretores dos laboratórios que realizam Biologia molecular 

para as hepatites B e C; 



Levantamento e análise de dados da distribuição e utilização dos medicamentos Lamivudina, 

Adefovir, Entecavir Tenofovir, Interferon Peguilado e Ribaverina; 
Consultas de Protocolos Clínico e Diretrizes Terapêuticas para as Hepatites B e C e conifecções; 
Levantamento da normatização da ANVISA que dispõe sobre registro de kits diagnósticos; 
Pesquisas Bibliográficas. 
6. Produtos/Resultados esperados: Documento técnico contendo avaliação da distribuição e utilização 

dos Medicamentos Lamivudina, Adefovir, Entecavir Tenofovir,  Interferon Peguilado e 

Ribaverina  adquiridos pelo Governo Federal para disponibilização aos estados das regiões Norte, 

Nordeste, Sudeste, Centro Oeste e Sul para tratamento das hepatites B e C, que subsidiará o 

desenvolvimento de estudos e pesquisas sobre o perfil do tratamentos da hepatite B e C e sobre o 

monitoramento da utilização de cada fármaco no país. 
Documento técnico contendo avaliação do Projeto “Criação da rede para avaliação de mutações de 

resistência do vírus da hepatite B” cujo objetivo principal é a criação de uma rede de laboratórios 

capacitados para realizar avaliações de mutações associadas à resistência aos antivirais na infecção 

pelo HBV em pacientes submetidos a esquema terapêuticos prévios e atendidos na rede pública de 

saúde. 
Documento técnico contendo projeto para normatização do Diagnóstico Laboratorial das Hepatites 

B, C e D. 
Documento contendo estudo técnico sobre a necessidade de obtenção de registro para testes de 

pesquisa de anticorpos para a hepatite E (IgG e IgM). 
Documento técnico contendo proposta de protocolo para tratamento das amostras de pacientes 

portadores da hepatite Delta com vistas a subsidiar a pesquisa de anticorpos da classe IgM. 
Documento técnico contendo projeto de fluxo da Rede Nacional de Biologia Molecular para 

tratamento do vírus da hepatite C. 
Documento técnico contendo projeto de fluxo da Rede Nacional de Biologia Molecular para 

tratamento do vírus da hepatite B. 
Documento técnico contendo estudo da necessidade de aquisição e distribuição de testes semi-

automatizados na rede de laboratórios estaduais e municipais, com vistas a subsidiar as ações no 

Centro de Testagem Aconselhamento (CTA). 
7. Local de Trabalho: Brasília/DF 
8. Duração do contrato: Até 12 meses. 
1. Perfil: Código 048/2013 – Consultor em Comunicação Social 
2. Nª de vagas:01 
3. Qualificação educacional: Nível superior completo em qualquer área de formação. 
4. Experiência profissional: Experiência mínima de 08 (oito) anos em jornalismo, publicidade, 

cinema, fotografia ou rádio e TV. 
Experiência em análise de materiais de informação, comunicação e educação. 
Experiência no trabalho com organizações governamentais (OG) ou organizações não-

governamentais (ONG). 
Conhecimento em seleção, revisão e preparo definitivo de matérias jornalísticas para divulgação 

em sítios. 
5. Atividades: - Avaliação da linguagem e produção dos textos publicados pelo Departamento de 

Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais; 
- Pesquisa e moderação de conteúdo para inserção no Portal Aids, como comentários feitos por 

usuários externos; 
- Proposta de aperfeiçoamento da estrutura do Portal, de modo a aprimorar as condições de acesso 

à informação, no que diz respeito à clareza, acessibilidade e usabilidade; 
- Produção de conteúdo para o desenvolvimento de novos sites promocionais específicos para 

campanhas e eventos; 
- Desenvolvimento do processo de criação de novas seções do Portal Aids e hotsites, de acordo 

com recomendações do Instituto de Gerenciamento de Projetos (PMI). 
6. Produtos/Resultados esperados: Documento técnico contendo desenvolvimento de conteúdo e 

arquitetura de informação de espaço virtual dedicado a publicações sobre dados epidemiológicos de 

aids no Brasil. 
Documento técnico contendo proposta de estrutura de hardware do servidor web para 

configuração de ambiente ideal do Portal Aids, bem como avaliação dos módulos utilizados na 

versão atual do site. 
Documento técnico contendo avaliação de conteúdo para proposta de atualização de arquitetura de 

informação de espaço virtual dedicado à campanha do Dia Mundial de Luta contra as Hepatites 

Virais 2013. 



Documento técnico contendo proposta de cronograma para lançamento de campanhas e materiais 

de comunicação, com relação às atividades necessárias e áreas responsáveis, seguindo 

recomendações de gerenciamento de projetos do PMI. 
Documento técnico contendo briefing do projeto de criação do Banco de Imagens e definição das 

categorias necessárias para classificar as fotografias a serem publicadas no portal do Departamento 

de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais. 
Documento técnico contendo proposta de conteúdo sobre as orientações para mobilização estadual 

do Fique Sabendo, bem como adequação de arquitetura de informação do espaço virtual voltado 

aos gestores de saúde. 
Documento técnico contendo projeto de padronização de categorias-chave para os vídeos 

disponibilizados no Media Center, seguindo recomendações globais de arquitetura de informação. 
Documento técnico contendo revisão de conteúdo do Portal Aids desde maio de 2013 a  maio de 

2014, nas seções “Aids”, “DST”, “Hepatites Virais”, “Previna-se”, “Gestores” e “Departamento”, 

com vistas ao aprimoramento da clareza, acessibilidade e usabilidade do site. 
7. Local de Trabalho: Brasília/DF 
8. Duração do contrato: Até 12 meses. 
1. Perfil: Código 049/2013 - 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 04 (quatro) anos em análise, acompanhamento ou 

avaliação de projetos. 
Conhecimento de normas técnicas que regem processos licitatórios no setor público e dos procedimentos 

adotados pelos organismos internacionais. 
Experiência em acompanhamento de projetos com organizações governamentais (OG) e não-

governamentais (ONG). 
5. Atividades: Realizar pesquisa bibliográfica para elaborar referencial teórico sobre indicadores de 

desempenho; 
Avaliar dados dos projetos registrados no Sistema de Gestão Financeira de Convênios (GESCON); 
Elaborar mapeamento, por meio do Sistema de Gestão Financeira de Convênios (GESCON), das lacunas 

administrativo-financeira dos projetos celebrados no ano de 2012 com órgãos federais; 
Elencar dados aferidos do Sistema de Gestão Financeira de Convênios (GESCON) de projetos apoiados 

pelo Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais, aprovados no 

Chamamento Público 1/2012 da Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS); 
Avaliar dados aferidos do Sistema Integrado de Monitoramento de Projetos (SIMOP) dos subprojetos 

apoiados pelo Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais; 
Estudo técnico de dados aferidos a partir do Sistema Integrado de Monitoramento de Projetos (SIMOP) 

apoiados pelo Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais. 
6. Produtos/Resultados esperados: Documento técnico contendo diagnóstico situacional da execução 

financeira dos projetos aprovados pelo Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, 

AIDS e Hepatites Virais, celebrados com órgãos federais, por intermédio do Sistema de Gestão 

Financeira de Convênios (GESCON), no período de 2009 a 2011. 
Documento técnico contendo  estudo técnico do processo de elaboração do Chamamento Público 1/2012 

da Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS), no âmbito do Departamento de Vigilância, Prevenção e 

Controle das DST, AIDS e Hepatites Virais . 
Documento técnico contendo o mapeamento das lacunas administrativo-financeira dos projetos 

celebrados no ano de 2012 com órgãos federais,  aprovados no Chamamento Público 1/2012 da Secretaria 

de Vigilância em Saúde (SVS). 
Documento técnico contendo proposta de aperfeiçoamento dos trâmites operacionais referentes aos 

Chamamentos Públicos a serem publicados no ano de 2014, no âmbito da Secretaria de Vigilância em 

Saúde (SVS). 
Documento técnico contendo avaliação dos indicadores que expressam a relação entre os recursos 

financeiros repassados para apoio de subprojetos aprovados no Processo Licitatório 1/2013 – Pesquisa em 

DST, HIV/Aids e Hepatites Virais e a respectiva distribuição segundo número de unidade federada, tipo e 

situação de instituição mantenedora e modalidade de contratação. 
Documento técnico contendo  estudo técnico dos indicadores que expressam a relação entre os recursos 

financeiros repassados para apoio de subprojetos aprovados no Processo Licitatório 2/2013 – Vacina 

Anti-HIV e a respectiva distribuição segundo número de unidade federada, tipo e situação de instituição 

mantenedora e modalidade de contratação. 
Documento técnico contendo proposta de melhoria dos trâmites operacionais referentes à análise 

orçamentário-financeira dos subprojetos selecionados nos Processos Licitatórios 1 e 2/2013, a saber, 



Pesquisa em DST, HIV/Aids e Hepatites Virais e Vacina Anti-HIV. 
7. Local de Trabalho: Brasília/DF 
8. Duração do contrato: Até 12 meses. 

1. Perfil: Código 050/2013 – Consultor em avaliação de programas e projetos 
2. Nª de vagas:01 
3. Qualificação educacional: Nível superior completo nas áreas de saúde, ciências humanas, sociais. 
Pós-graduação em Gestão 
4. Experiência profissional: Experiência mínima de 08 (oito) anos em elaboração ou avaliação de 

programas e/ou projetos. 
Conhecimento de políticas públicas e processos de gestão de programas e/ou projetos. 
Experiência em programas e/ou projetos voltados à saúde pública e/ou às DST/HIV/aids e/ou 

Hepatites Virais. 
5. Atividades: Avaliar a produção científica nacional e internacional advinda do financiamento do 
Departamento à pesquisa em DST/HIV/Aids, no período de  2005 a 2012. 
Mapear e padronizar o fluxo do processo Edital e as responsabilidades de cada 

instituição  envolvida no processo. 
Elaborar roteiro do vídeo educativo para as instituições selecionadas no processo licitatório para 

seleção de projetos para ações de prevenção das DST/HIV/Aids e Hepatites Virais com populações 

em situações de maior vulnerabilidade. 
Elencar as lacunas de informação no SIMOP (Sistema de Monitoramento de Projetos), com 

vistas  à elaboração de proposta de implementação de sistema de alertas de ofícios. 
Mapear as lacunas referentes ao edital de pesquisa, com vistas ao aprimoramento dos projetos 

apoiados pelo Departamento.  
6. Produtos/Resultados esperados: 
Documento técnico contendo proposta de planejamento estratégico para a execução dos 

subprojetos apoiados pelo Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e 

Hepatites Virais. 
Documento técnico contendo estudo técnico da produção científica nacional e internacional das 

pesquisas financiadas pelo Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e 

Hepatites Virais, em DST/HIV/Aids no período 2005-2012, para apoiar o processo decisório 

governamental. 
Documento técnico contendo proposta de fluxo para elaboração e lançamento de edital de seleção 

de projetos, com responsabilidades de cada stakeholder envolvido, com vistas a padronizá-lo e 

estabelecer prazos. 
Documento técnico contendo avaliação de conteúdo para proposta de atualização do Manual de 

Execução de Subprojetos firmados com agências internacionais de Cooperação Técnica mediante 

instrumentos jurídicos. 
Documento técnico contendo avaliação de conteúdo para proposta de vídeo educativo da chamada 

para seleção de projetos para ações de prevenção das DST, HIV/Aids  e Hepatites Virais com 

populações em situações de maior vulnerabilidade. 
Documento técnico contendo proposta de aprimoramento do Edital de Pesquisa, no âmbito dos 

projetos apoiados pelo Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e 

Hepatites Virais. 
Documento técnico contendo proposta de melhoria da gestão da informação, no que tange à 

implementação de alertas de ofícios no SIMOP (Sistema de Monitoramento de Projetos). 
Documento contendo estudo técnico das metas propostas, alcançadas e não alcançadas do 

Planejamento Estratégico do ano de 2013, com vistas à avaliação de desempenho. 
7. Local de Trabalho: Brasília/DF 
8. Duração do contrato: Até 12 meses. 
      
Os interessados deverão  o CV do dia 26/04/2013 até o 

dia 30/04/2013 nohttp://sistemas.aids.gov.br/curriculo/login.asp 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. 
      
  
 


