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modalidade 

PROJETO 914/BRZ/1138  EDITAL Nº 05/2013 
1. Perfil: Código 051/2013 – Consultor em eventos 
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 planejamento, organização, 

execução de eventos. Conhecimento em monitoramento e avaliação de eventos e ações voltadas à 

saúde pública. Requerido conhecimento em inglês e/ou espanhol. 
5. Atividades: - Pesquisar e avaliar os materiais instrucionais publicados pelo Departamento de 

Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais. 
- Elaborar catálogo contendo informações dos materiais produzidos pelo Departamento de 

Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais, acerca do tema prevenção, no 

ano de 2012. 
- Pesquisar, coletar e identificar  os materiais audiovisuais produzidos pelo Departamento de 

Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais para disponibilização para 

público interno e externo, contendo sinopse, ano e tiragem. 
- Analisar documentos técnicos e linha histórica do projeto caminhoneiros. 
- Propor parcerias de divulgação de materiais de prevenção junto a empresas aéreas nacionais. 
- Levantamento de mailing do Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e 

Hepatites Virais, bem como verificar pertinência para evitar equívocos no envio dos materiais. 
- Levantamento de informações sobre a empresa Coca-Cola, com o objetivo de promover parcerias 

de divulgação de materiais instrucionais e solicitar apoio na divulgação dos materiais de prevenção 

às DST, aids e hepatites virais. 
6. Produtos/Resultados esperados: Documento técnico contendo diagnóstico situacional dos materiais 

instrucionais (livros, cartazes e folderes do Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das 

DST/Aids e Hepatites Virais, bem como catalogação dos materiais novos, para tratamento de 

expedição às instituições parceiras. 
Documento técnico contendo proposta de plano de ação para projeto Caminhoneiros, visando 

promover ações de prevenção e diagnóstico às DST/Aids e Hepatites Virais voltados a este público. 
Documento técnico contendo avaliação dos materiais audiovisuais produzidos pelo Departamento 

de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais, para disponibilização para 

público interno e externo, a fim de divulgação das campanhas de prevenção ao público em geral.  
Documento técnico contendo diagnóstico situacional do acervo de publicações técnicas do 

Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST/Aids, bem como plano de ação para 

adequação do acervo. 
Documento técnico contendo proposta de projeto básico para realização de ações de divulgação de 

material de prevenção às DST/Aids e Hepatites Virais em empresas aéreas nacionais, junto ao 

público usuário do serviço de transporte aéreo. 
Documento técnico contendo proposta de fluxo para mala direta do Departamento de Vigilância, 

Prevenção e Controle das DST/Aids e Hepatites Virais, com vistas ao aprimoramento  da 

distribuição dos materiais de IEC (institucional, educativo e de comunicação), bem como 

economicidade para reenvio das postagens. 
Documento técnico contendo proposta de plano de ação para realização de parceria com a empresa 

Coca-Cola, visando promover ações de prevenção às DST/Aids e Hepatites Virais entre a população 

em geral. 
7. Local de Trabalho: Brasília/DF 
8. Duração do contrato: Até 12 meses. 



1. Perfil: Código 052/2013 – 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 05 (cinco) 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: - Levantamento e análise de dados dos medicamentos pediátricos recentemente 

incorporados na Rede Pública de Saúde; 
- Levantamento e análise da distribuição de medicamento dos Estados. 
- Elaborar planejamento relacionado ao consumo de medicamentos. 
- Participar de reuniões com a equipe técnica para avaliação de padrão do uso dos medicamentos. 
6. Produtos/Resultados esperados: Documento técnico contendo avaliação do consumo de 

medicamentos antirretrovirais recentemente incorporados para pacientes coinfectados com HIV, 

Primaquina (PMQ), na apresentação 15 mg, nas 27 Unidades Federativas, durante o primeiro 

semestre de 2012. 
Documento técnico contendo avaliação do consumo dos medicamentos antirretrovirais 

recentemente incorporados para pacientes coinfectados com TB-HIV, Rifabutina (RFB), na 

apresentação 150 mg, nas 27 Unidades Federativas, durante o primeiro semestre de 2012. 
Documento técnico contendo mapeamento do consumo dos medicamentos antirretrovirais 

pediátricos recentemente incorporados, Tipranavir (TPV), inibidor de protease de 2ª geração – nas 

apresentações solução oral e 250mg, nas 27 Unidades Federativas, durante o primeiro semestre de 

2012. 
Documento técnico contendo avaliação da distribuição de medicamentos antirretrovirais 

pediátricos recentemente incorporados Ritonavir (RTV) inibidor de protease de 2ª geração - na 

apresentação solução oral, nas 27 Unidades da Federação, durante o segundo semestre de 2012. 
Documento técnico contendo avaliação da distribuição dos medicamentos antirretrovirais 

pediátricos recentemente incorporados Fosamprenavir (FPV) inibidor de protease de 2ª geração - 

na apresentação solução oral, nas 27 Unidades Federativas, durante o segundo semestre de 2012. 
Documento técnico contendo elaboração do planejamento para o ressuprimento dos medicamentos 

antirretrovirais recentemente incorporados, Maraviroque (MVQ), medicamento de 3ª linha, da 

classe de antagonistas de CCR5 - na apresentação 150mg, nas 27 Unidades Federativas, durante o 

segundo semestre de 2013. 
Documento técnico contendo análise da evolução de uso entre os medicamentos antirretrovirais 

pediátricos recentemente incorporados, Tipranavir 250mg, Tipranavir solução oral, Darunavir 

75mg, Darunavir 150mg, Fosamprenavir suspensão oral e Ritonavir solução oral, nas 27 Unidades 

Federativas, durante o segundo semestre de 2013. 
7. Local de Trabalho: Brasília/DF 
8. Duração do contrato: Até 12 meses. 
1. Perfil: Código 053/2013 – 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 05 (cinco) 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: - Levantamento e análise de relatórios das Unidades Dispensadoras de Medicamentos 

dos Estados e Municípios; 
- Análise do boletim do Sistema de Controle Logístico de Medicamentos; 
- Levantamento e análise de dados do Sistema Integrado de Administração de Materiais. 
6. Produtos/Resultados esperados: Documento contendo estudo técnico relacionado à cobertura dos 

medicamentos antirretrovirais distribuídos pelo Ministério da Saúde no primeiro semestre de 2012. 
Documento técnico contendo estudo crítico do monitoramento e avaliação da distribuição em 2012, 

do medicamento Atazanavir (ATV) 200mg, adquirido pelo Governo Federal para disponibilização 

aos estados das regiões e municípios: NORTE, NORDESTE, SUDESTE, CENTRO OESTE e SUL, 

para tratamento de Aids. 



Documento técnico contendo estudo crítico do monitoramento da distribuição em 2012, do 

medicamento Tenofovir 300mg, adquirido pelo Governo Federal para disponibilização aos estados 

das regiões e municípios: NORTE, NORDESTE, SUDESTE, CENTRO OESTE e SUL, para 

tratamento de Aids. 
Documento técnico contendo estudo de fluxo de monitoramento das entregas de medicamentos 

antirretrovirais distribuídos pelo Ministério da Saúde por meio de grades de distribuição e pautas. 
Documento técnico contendo estudo crítico do consumo médio por pacientes e cobertura de estoque 

do medicamento Estavudina (d4T) 30mg, para tratamento de Aids, para embasar o planejamento 

para as aquisições. 
Documento técnico contendo monitoramento e avaliação da distribuição em 2013, do medicamento 

Efavirenz (EFZ) 600mg, adquirido pelo Governo Federal para disponibilização aos estados das 

regiões e municípios: NORTE, NORDESTE, SUDESTE, CENTRO OESTE e SUL, para 

tratamento de Aids. 
Documento técnico contendo avaliação do processo de expedição e entrega de medicamentos pelos 

laboratórios públicos oficiais de medicamentos para o tratamento de Aids, adquiridos por meio de 

convênios, em 2013. 
Documento técnico contendo relatório analítico e financeiro das distribuições dos medicamentos 

para o tratamento de Aids,  no segundo semestre de 2013, realizadas pelo Ministério da saúde, com 

vistas à mensuração dos gastos para verificação da dotação orçamentária. 
7. Local de Trabalho: Brasília/DF 
8. Duração do contrato: Até 12 meses. 
1. Perfil: Código 054/2013 – Consultor em participação comunitária e controle social 
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 projetos de cooperação local 

e/ou internacional, advocacy, ativismo e fortalecimento de redes da sociedade civil. 
Requerido conhecimento em controle social com participação ou representação em espaços de 

controle social. 
Requerida experiência em projetos voltados às DST/HIV/aids e/ou Hepatites Virais. 
5. Atividades: - Levantamento de materiais produzidos para o seguimento “Aids e Deficiência”. 
- Pesquisa bibliográfica sobre “Aids e Deficiência”. 
- Análise dos resultados das politicas públicas sobre “Aids e Deficiência”. 
- Levantamento e análise dos documentos referências resultantes do Seminário “Aids e 

Deficiência”. 
- Levantamento e análise das propostas pautadas à Frente Parlamentar Nacional de DST/AIDS no 

ano de 2014. 
6. Produtos/Resultados esperados: Documento técnico contendo plano de trabalho com o 

detalhamento de estratégias dos materiais gráficos produzidos com foco na temática “Aids e 

Deficiência” 
Documento técnico contendo diagnóstico e avaliação propositiva para a implementação da agenda 

“Aids e Deficiência”, tendo como foco as decorrências de efeitos colaterais e eventos adversos 

causados pela lipodistrofia entre pessoas vivendo com HIV aids no Brasil. 
Documento técnico contendo desenvolvimento de textos de referência, para população “Aids e 

Deficiência”. 
Documento técnico contendo avaliação dos resultados conquistados nas políticas públicas sobre 

“Aids e Deficiência” com apoio do movimento social, no período de 2006 a 2012. 
Documento técnico contendo elaboração das estratégias para realização do Seminário Aids e 

Deficiências a ser realizado em 2013, envolvendo o movimento social de pessoas vivendo com 

HIV/Aids e Saúde da Pessoa com Deficiência do Ministério da Saúde. 
Documento técnico contendo relatório de avaliação dos resultados do Seminário “Aids e 

Deficiência” a ser realizado no ano de 2013. 
Documento técnico contendo estudo técnico das propostas sobre as DST e Aids que serão pautadas 

pela Frente Parlamentar Nacional de DST/AIDS em 2014. 
7. Local de Trabalho: Brasília/DF 
8. Duração do contrato: Até 12 meses. 



1. Perfil: Código 055/2013 – Consultor em análise de prestação de contas. 
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 prestação contas. 
Requerida experiência em análise de prestação de contas de projetos financiados com recursos de 

projetos de cooperação técnica internacional. 
Conhecimento na área de orçamento e finanças públicas. 
5. Atividades: - Levantamento bibliográfico; 
- Levantamento e análise de dados Sistema de Informações Gerenciais do Projeto aids III; 
- Análise de relatórios gerenciais; 
- Análise e levantamento dos novos padrões contábeis internacionalmente aceitos. 
6. Produtos/Resultados esperados: Documento técnico contendo sugestão de metas para 

aprimoramento dos processos financeiros do Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle 

das DST, Aids e Hepatites Virais, tendo como referências as práticas de Governança Pública e 

padrões contábeis internacionalmente aceitos pelos Organismos Internacionais parceiros. 
Documento técnico contendo estudo de referencial teórico das práticas de Governança Pública e 

padrões contábeis internacionalmente aceitos, para implementação nos processos financeiros do 

Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais. 
Documento técnico contendo método de avaliação de eficiência, eficácia e efetividade na gestão 

Pública, desenvolvimento social e das ações em DST/Aids do Departamento de Vigilância, 

Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais. 
Documento técnico contendo estudo de viabilidade de implementação de novos processos de 

Governança Pública e de padrões contábeis internacionalmente aceitos no Departamento de 

Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais. 
Documento técnico contendo estudo técnico para adequação do Sistema de Informações Gerenciais 

– SIAIDS aos padrões contábeis internacionalmente aceitos pelos Organismos Internacionais que 

possuem projetos firmados junto ao Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, 

Aids e Hepatites Virais. 
Documento técnico contendo avaliação dos resultados dos processos de Governança Pública e de 

padrões contábeis internacionais, implementados no Departamento de Vigilância, Prevenção e 

Controle das DST, Aids e Hepatites Virais. 
Documento técnico contendo avaliação dos resultados das adequações propostas ao Sistema de 

Informações Gerenciais – SIAIDS do 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 056/2013 – 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 05 (cinco) anos em gestão de convênios e 

contratos públicos e/ou privados. 
Conhecimento de regras do Banco Mundial e de organismos internacionais. 
Conhecimento de processos licitatórios, logística, controle de materiais de consumo e bens 

permanentes. 
5. Atividades: - Levantamento e análise de processos licitatórios sob a égide do Manual de 

Convergência do projeto. 
- Análise técnica das contratações, bem como do processo licitatório objetivando otimização dos 

procedimentos internos. 
- Levantamento de demandas relativas à aquisição de bens e serviços mapeando fluxo e tramites do 

Departamento. 
- Análise da legislação aplicável vigente. 
6. Produtos/Resultados esperados: Documento técnico contendo avaliação de processos licitatórios, na 

modalidade dispensa de licitação, referentes aos quantitativos, valores gastos com os processos, bem 

como dispositivo legal que justifique tal dispensa, realizados no 1º trimenstre de 2013. 
Documento técnico contendo estudo técnico do processo licitatório para a realização das Oficinas 

de Grupo Técnico de Vigilância Epidemiológica de Sífilis realizadas no primeiro semestre de 2013. 
Documento técnico contendo estudo técnico do processo licitatório para a realização da oficina de 

Cuidado Multidisciplinar para o paciente com hepatite c em uso de inibidores da protease da região 

norte. 
Documento técnico contendo estudo técnico do processo licitatório para a realização da Oficina de 



Produção de Materiais de Comunicação em Saúde, para profissionais do sexo, projeto de 

cooperação horizontal em comunicação com municípios de João Pessoa. 
Documento técnico contendo estudo técnico do desempenho técnico de contratações de bens e 

serviços conduzidas pelo Projeto no período de abril a junho de 2013, considerando informações do 

processo de licitação, desde sua abertura até o encaminhamento para pagamento. 
Documento técnico contendo estudo técnico das demandas, no que tange às solicitações de 

contratações de bens e serviços, realizadas pelo Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle 

das DST, Aids e Hepatites Virais, para indicação dos serviços e contratações mais recorrentes no 

âmbito do projeto, para o planejamento anual. 
Documento técnico contendo avaliação das solicitações de cotação, conduzidas pelo Departamento 

de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais no primeiro bimestre de 2014. 
7. Local de Trabalho: Brasília/DF 
8. Duração do contrato: Até 12 meses. 
1. Perfil: Código 057/2013 - 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: - Levantamento de dados de serviços públicos definidos pelos Estados. 
- Avaliar capacitações. 
- Planejar as ações para a rede de Hepatites Virais no Brasil; 
- Analisar a execução de projetos subsidiados e vinculados ao Departamento de Vigilância, 

Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais. 
- Reuniões com as áreas técnicas dos departamentos do Ministério da Saúde. 
- Analisar 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 estudo técnico dos serviços públicos, 

definidos pelos Estados, para o início do uso dos inibidores de protease com seus respectivos fluxos 

de atendimento a pacientes com hepatites C, com o objetivo de prepará-los para a dispensação dos 

inibidores de protease. 
Documento técnico contendo avaliação das capacitações de cuidado multidisciplinar aos pacientes 

com hepatite C em uso de inibidores de protease – IP, ocorridas no primeiro semestre de 2013, 

referente às regiões Sul e Sudeste do Brasil. 
Documento técnico contendo planejamento de estratégias de apoio para elaboração da 

Programação Anual de Metas de Hepatites Virais na Região Norte. 
Documento técnico contendo avaliação das capacitações de cuidado multidisciplinar aos pacientes 

com hepatite C em uso de inibidores de protease – IP, ocorridas no primeiro semestre de 2013, 

referente às regiões Centro-Oeste, Nordeste e Norte do Brasil. 
Documento técnico contendo planejamento de estratégias de apoio para elaboração da 

Programação Anual de Metas de Hepatites Virais na Região Sul. 
Documento técnico contendo estudo de fluxo para dispensação dos inibidores de protease para 

tratamento da Hepatite Crônica no Sistema Único de Saúde (SUS), com proposta de conteúdo para 

elaboração de nota técnica. 
Documento técnico contendo diagnóstico situacional da rede de Tuberculose de HIV/Aids nos 

Serviços de atendimento Especializado nas regiões norte e sudeste, com o objetivo de conhecer a 

Rede Nacional de Tuberculose de HIV/Aids. 
Documento técnico contendo avaliação da execução final do projeto GESCON 33.781.055.0001/09-

053 – “Desenvolvimento de uma metodologia nacional de genotipagem da integrasse do HIV; 

ampliação do protocolo e avaliação da estabilidade e reprodutibilidade do método de 

monitoramento dos pacientes sob terapia com o raltegravir”. 
7. Local de Trabalho: Brasília/DF 
8. Duração do contrato: Até 12 meses. 



1. Perfil: Código 058/2013 – Consultor em infectologia; 
2. Nª de vagas:01 
3. Qualificação educacional: Nível superior completo em medicina; 
Pós-graduação em infectologia. 
4. Experiência profissional: Experiência mínima de 03 (três) anos em manejo clínico das infecções 

pelo HIV e doenças associadas. 
5. Atividades: - Realizar revisão literária; 
- Reuniões com Subcomitê Assessor de Comorbidades e Coinfecções; 
- Subcomitê Assessor de Toxicidade; 
- Reuniões com Subcomitê Assessor de Terapia Inicial; 
- Reuniões com Subcomitê Assessor de Falha Terapêutica. 
6. Produtos/Resultados esperados: Documento técnico contendo proposta de atualização de conteúdo 

sobre história natural da doença e aspectos gerais da patogênese relacionada ao HIV. 
Documento técnico contendo avaliação final das recomendações para tratamento das DST. 
Documento técnico contendo revisão de conteúdos sobre Eficácia e Segurança do Maraviroque 

compondo esquema de terceira linha no HIV na proposta de incorporação destinada à Comissão de 

Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (SUS). 
Documento técnico contendo revisão de conteúdos sobre Alterações Neurocognitivas do HIV no 

protocolo clínico de manejo da infecção pelo HIV em adultos. 
Documento técnico contendo revisão de conteúdos sobre Eficácia e Segurança do Boceprevir e 

Telaprevir para retratamento de Hepatite C crônica na proposta de incorporação destinada à 

Comissão de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (SUS).  
Documento contendo parecer técnico frente aos questionamentos da consulta pública referente ao 

documento de utilização de inibidores de protease no Sistema Único de Saúde (SUS) apresentado à 

Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias (CONITEC). 
Documento técnico contendo revisão de conteúdos sobre o impacto do HIV em populações idosas no 

protocolo clínico de manejo da infecção pelo HIV em adultos. 
Documento técnico contendo revisão de estudos de prevalência da resistência viral do HIV-1 em 

pacientes sem uso prévio de antirretrovirais no Brasil. 
7. Local de Trabalho: Brasília/DF 
8. Duração do contrato: Até 12 meses. 
1. Perfil: Código 059/2013 – 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: - Estudo do Decreto Federal nº 7.892/13 que regulamente o Sistema de Registro de 

Preços; 
- Pesquisa e levantamento das orientações acerca da aplicação do novo Decreto nos Registros de 

Preços; 
- Levantamento dos pregões realizados em 2012; 
- Levantamento das Atas de Registro de Preços firmadas em 2012; 
- Levantamento dos Contratos firmados em 2012; 
- Pesquisa Jurisprudencial e doutrinária no TCU; 
- Pesquisa na Doutrina acerca da art. 57 da Lei 8.666/93; 
- Pesquisa na junto a ANVISA; 
- Análise dos editais dos pregões já realizados para aquisições de medicamentos pelo Ministério da 

Saúde. 
6. Produtos/Resultados esperados: Documento técnico contendo avaliação das inovações trazidas para 

o Sistema de Registro de Preços, em decorrência do Decreto n° 7.892, de 23 de janeiro de 2013, para 

auxiliar o Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais 

quanto aos procedimentos necessários para utilização do Sistema, em consonância com a 

regulamentação do Decreto. 
Documento técnico contendo estudo técnico da fase recursal no Pregão, prazo médio de resposta 

nos pregões realizados em 2012, para orientar o Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle 

das DST, Aids e Hepatites Virais a programar o tempo gasto para efetivar suas aquisições. 
Documento técnico contendo estudo analítico da implantação do PEC – PROCESSO 

ELETRONICO DE COMPRAS, abordando as melhorias obtidas, objetivando orientar o 



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

realidade. 
Documento técnico contendo estudo analítico da vigência dos contratos de aquisições de 

medicamentos com fulcro no artigo 57 da 8.666/93, objetivando a elaboração de Termos de 

Referência para aquisições do Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e 

Hepatites Virais. 
Documento técnico contendo estudo técnico das atas de registro de preços firmadas em 2012, com o 

levantamento do total adquirido em cada ata registrada para subsidiar o Departamento de 

Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais na otimização dos 

procedimentos de aquisição. 
Documento técnico contendo diagnóstico situacional dos contratos firmados em 2013, para 

aquisição de medicamentos antirretrovirais para atendimento das demandas do Departamento de 

Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais, com a análise do execução. 
Documento técnico contendo análise da viabilidade de acréscimo superior ao limite de 25% em 

contratos administrativos decorrentes de inexigibilidade de licitação para programação das 

aquisições do Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais. 
Documento técnico contendo avaliação de impacto da exigência do certificado de boas práticas de 

fabricação como requisito de qualificação técnica nos editais voltados às contratações públicas que 

envolvem medicamentos, para subsidiar o Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das 

DST, Aids e Hepatites Virais na elaboração dos termos de referências para suas aquisições. 
7. Local de Trabalho: Brasília/DF 
8. Duração do contrato: Até 12 meses. 
1. Perfil: Código 060/2013 - Consultor em planejamento e gestão. 
2. Nª de vagas:01 
3. Qualificação educacional: Nível superior completo em qualquer área de formação. 
4. Experiência profissional: Experiência em planejamento e execução de orçamento público. 

Conhecimento em projetos financiados por meio de cooperação técnica na área da saúde pública. 

Experiência em implementação e avaliação de políticas públicas. . 
5. Atividades: - Análise da utilização de medicamentos e insumos de laboratório em Aids e Hepatites 

Virais 
- Levantamento do orçamento gasto com a compra de medicamentos antirretrovirais; 
- Realizar estudos de custo sobre a utilização de insumos de laboratórios adquiridos e/ou 

ressarcidos pelo Ministério da Saúde; 
- Levantamento de procedimentos para tratamento de HIV/Aids; 
- Análise de custos de medicamentos para tratamento de HIV/Aids e Hepatites Virais. 
6. Produtos/Resultados esperados: Documento técnico contendo avaliação do impacto econômico 

sobre as novas recomendações do Ministério da Saúde para início de tratamento à Aids a partir de 

CD4 < 500 cel./mL 
Documento técnico contendo estudo acerca de procedimentos de média e alta complexidade e 

produção ambulatorial em HIV/Aids no Sistema Único de Saúde com o objetivo de mapear a 

capacidade de atendimento. 
Documento técnico contendo estudo acerca de procedimentos de média e alta complexidade e 

produção ambulatorial em Hepatites Virais no Sistema Único de Saúde com o objetivo de mapear a 

capacidade de atendimento. 
Documento técnico contendo avaliação de impacto na redução do custo do medicamento Efavirenz 

600mg com o Licenciamento Compulsório Brasileiro. 
Documento técnico contendo projeto para estruturação do núcleo de sustentabilidade da Gerência 

de Ações Estratégicas do Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e 

Hepatites Virais. 
Documento técnico contendo planejamento para gerenciamento e acompanhamento dos processos e 

assessoria aos estados na elaboração do Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde — 

COAPS — previsto no Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011. 
7. Local de Trabalho: Brasília/DF 
8. Duração do contrato: Até 12 meses. 



1. Perfil: Código 061/2013 – Consultor em biologia molecular 
2. Nª de vagas:01 
3. Qualificação educacional: Nível superior completo em biologia. 
Pós-graduação em saúde. 
4. Experiência profissional: Experiência mínima de 04 (quatro) anos em biologia molecular. 

Conhecimento de técnicas de biologia molecular, acompanhamento de atividades de retrovírus. 
Experiência com monitoramento e logística de insumos e reagentes de laboratório. 
5. Atividades: - Revisão de relatórios das avaliações externas dos laboratórios; 
- Reuniões com grupos de trabalho com participantes internos e externos do Ministério da Saúde, 

para revisão quanto a indicação de tratamento antirretroviral; 
- Reunião com Coordenações Estaduais e Municipais de DST/Aids e Hepatites Virais e técnicos das 

coordenações 
- Levantamento e análise de dados para construção de propostas estratégicas. 
6. Produtos/Resultados esperados: Documento técnico contendo estudo das mutações de resistência 

dos pacientes sem tratamento antirretroviral no SISGENO nos últimos anos, com vistas a 

identificar a transmissão de resistência adquirida. 
Documento técnico contendo avaliação dos índices de aumento de pacientes em tratamento 

antirretroviral, utilizando os dados do sistema SICLOM referente aos anos de 2010 a 2012. 
Documento técnico contendo estudo comparativo da Avaliação Externa da Qualidade (AEQ) de 

carga viral do HIV nos últimos 5 anos, para tomada de decisão do Departamento de Vigilância, 

Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais quanto à melhoria da qualidade 

laboratorial. 
Documento técnico contendo estudo comparativo da Avaliação Externa da Qualidade (AEQ) de 

genotipagem do HIV nos últimos 5 anos, para tomada de decisão do Departamento de Vigilância, 

Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais quanto à melhoria da qualidade 

laboratorial. 
Documento técnico contendo estudo comparativo da Avaliação Externa da Qualidade (AEQ) de 

CD4 nos últimos 5 anos, para tomada de decisão do Departamento de Vigilância, Prevenção e 

Controle das DST, Aids e Hepatites Virais quanto à melhoria da qualidade laboratorial. 
Documento técnico contendo projeto de melhorias na rede de biologia molecular da hepatite B após 

a centralização pelo Ministério da Saúde. 
Documento técnico contendo avaliação da nova diretriz terapêutica para pacientes com CD4 entre 

350 e 500 células. 
7. Local de Trabalho: Brasília/DF 
8. Duração do contrato: Até 12 meses. 
1. Perfil: Código 062/2013 - 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 04 (quatro) 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) e não-governamentais (ONG). 
5. Atividades: - Elaborar proposta de parcerias com instituições para divulgação de campanhas 

publicitárias voltadas a ações de prevenção às DST, aids e hepatites virais. 
- Avaliação das ações de comunicação nos eventos selecionados para divulgação de ações de 

prevenção às DST, aids e hepatites virais. 
- Pesquisar as necessidades para realização de ações do Fique Sabendo em eventos de grande porte; 
- Elencar informações sobre parceiros para a promoção e divulgação de ações do Departamento de 

Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais em campanhas publicitárias; 
- Avaliar ação do Fique Sabendo em eventos de grande porte. 
6. Produtos/Resultados esperados: Documento técnico contendo projeto básico para mobilização para 

a  vacinação da hepatite B e testagem das Hepatites Virais em eventos voltados para o público de 

manicures, podólogos e tatuadores. 
Documento técnico contendo avaliação da parceria com a Empresa Brasileira de Correios e 

Telégrafos, na campanha mundial de prevenção ao HIV/AIDS. 
Documento técnico contendo proposta para divulgação do Sistema de Educação Permanente – 

TELELAB em cursos técnicos da área de saúde e universidades afins. 
Documento técnico contendo projeto básico para mobilização do Dia Mundial da Luta Contra Aids 

de 2013, com o objetivo de estabelecer as ações a serem desenvolvidas de acordo com o tema 

definido. 



Documento técnico contendo proposta para mobilização do Fique Sabendo no evento São Paulo 

Fashion Week de 2014, com a finalidade de oferecer testes rápidos, insumos de prevenção e 

informações sobre o diagnóstico de HIV e Hepatites Virais. 
Documento técnico contendo avaliação das ações de mobilização da vacinação da hepatite B e 

testagem para as Hepatites Virais em eventos voltados para o público de manicures, podólogos e 

tatuadores. 
Documento técnico contendo avaliação da inserção do Fique Sabendo no evento São Paulo Fashion 

Week de 2014. 
7. Local de Trabalho: Brasília/DF 
8. Duração do contrato: Até 12 meses. 
1. Perfil: Código 063/2013 – 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 06 (anos) em jornalismo, publicidade, cinema, 

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

governamentais (ONG). 
5. Atividades: - Criar e desenvolver ações de comunicação para divulgação das atividades realizadas 

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

populações vulneráveis. 
- Realizar o planejamento de mobilizações sociais para divulgação de campanhas e materiais de 

informação sobre as DST/aids/HV; 
- Identificar parcerias para realização de ações de divulgação das campanhas de prevenção às 

DST/aids/HV; 
- Elaborar propostas para a produção de materiais gráficos e audiovisuais, voltados ao tema 

prevenção, a fim de promover a divulgação dos mesmos em espaços alternativos de mídia. 
- Planejamento dos Projetos de Comunicação em Saúde. 
6. Produtos/Resultados esperados: Documento técnico contendo proposta de divulgação e grade de 

distribuição dos materiais de prevenção às Hepatites Virais. 
Documento técnico contendo avaliação dos materiais de prevenção criados a partir da realização da 

Oficina de Comunicação em Saúde para Jovens Gays. 
Documento técnico contendo planejamento do “II Concurso para nova embalagem de camisinha”, 

a ser lançado no primeiro semestre de 2014. 
Documento técnico contendo proposta de projeto básico para concepção de parcerias com órgãos 

públicos e demais instituições da área cultural, como ONG’s, para divulgação e itinerância da 

exposição das artes selecionadas no II Festival do Humor e Arte em Aids. 
Documento técnico contendo proposta de materiais e estratégia de campanha para divulgação e 

incentivo ao uso do preservativo feminino.               
Documento técnico contendo proposta para distribuição e veiculação dos vídeos produzidos a partir 

das ações de comunicação com foco na prevenção junto às populações vulneráveis, desenvolvidas 

pelo Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais. 
Documento técnico contendo planejamento do formato e conteúdo para a exposição sobre o Projeto 

Comunicação em Saúde do Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids 

Hepatites Virais. 
Documento técnico contendo elaboração de projeto de parceria com estados, municípios e ONG’s 

para implementação da itinerância das novas demandas das exposições com o tema prevenção às 

DST, aids e hepatites virais. 
7. Local de Trabalho: Brasília/DF 
8. Duração do contrato: Até 12 meses. 
1. Perfil: Código 064/2013 – 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 08 (oito) anos em gestão de convênios e contratos 

públicos e/ou privados. 
Conhecimento de regras do Banco Mundial e de organismos internacionais. 
Conhecimento de processos licitatórios, logística, controle de materiais de consumo e bens 

permanentes. 
5. Atividades: - Levantamento e análise dos processos licitatórios para aquisições de bens e serviços 

conduzidos pelo Projeto; 



- Participar de reuniões com áreas técnicas para levantar subsídios para elaboração de editais; 
- Pesquisa no Manual de Convergência de Normas Licitatórias; 
- Pesquisa nas Diretrizes do Banco Mundial para aquisições e contratações. 
6. Produtos/Resultados esperados: Documento técnico contendo estudo do quantitativo de processos, 

valores contratados, processos cancelados, concluídos e em andamento pelo Projeto nos meses de 

janeiro e fevereiro de 2013, com vistas a subsidiar o planejamento orçamentário do Departamento 

de Vigilância, Prevenção e controle das DST, Aids e Hepatites Virais. 
Documento técnico contendo avaliação das contratações de pessoa jurídica realizadas para as ações 

da Campanha do Dia da Visibilidade das Travestis 2013, com o objetivo de determinar em que 

medida os desígnios previstos foram obtidos. 
Documento técnico contendo avaliação dos processos licitatórios de contratação de oficinas das 

macrorregionais indígenas, para avaliação e planejamento de ações de controle das DST/Aids e 

Hepatites Virais para os povos indígenas 2013, objetivando verificação da efetividade das 

contratações realizadas. 
Documento técnico contendo avaliação das contratações de estandes para realização da campanha 

fique sabendo nos anos 2009, 2010 a 2011, contento: local, público alvo, público estimado, testes 

realizados, custo por metro quadrado, custo total e expondo o alinhamento das contratações à 

estratégia de atividades do Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, AIDS e 

Hepatites Virais. 
Documento técnico contendo avaliação dos processos licitatórios de contratação de empresa para 

apoio logístico durante a mobilização de sorologia para hepatite B e C em trabalhadores da Usina 

de Belo Monte/PA, do Complexo Industrial de Suape/PE e da população geral que acessa o serviço 

de saúde dos municípios de Rio Branco/AC e Cruzeiro do Sul/AC, objetivando analisar a 

efetividade das contratações realizadas. 
Documento técnico contendo avaliação das contratações de pessoa jurídica realizadas para as 

oficinas de cuidado multidisciplinar para o paciente com hepatite C em uso de inibidores da 

protease de 2013, com o objetivo de determinar em que medida os desígnios previstos foram 

obtidos. 
Documento técnico contendo estudo processos conduzidos com recursos do projeto AIDS-SUS 

utilizando as regras do Banco Mundial, verificando os quantitativos de processos, valores 

contratados, processos cancelados, concluídos e em andamento, com vistas a subsidiar o 

planejamento orçamentário do Departamento de Vigilância, Prevenção e controle das DST, Aids e 

Hepatites Virais. 
Documento técnico contendo avaliação das contratações de estandes para realização da campanha 

fique sabendo nos anos 2012 e 2013, contento: local, público alvo, público estimado, testes 

realizados, custo por metro quadrado, custo total e expondo o alinhamento das contratações à 

estratégia de atividades do 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. 
Os interessados deverão  o CV do dia 02/05/2013 até o 

dia 06/05/2013 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. 
      
  
 


