
                                             

                                                  
 

Contrata 

Consultor na 

modalidade 

PROJETO 914/BRZ/1138  EDITAL Nº 07/2013 
1. Perfil: Código 069/2013 – Consultor em imunossorologia. 
2. Nª de vagas:01 
3. Qualificação educacional: Nível superior completo na área de saúde. Pós-graduação na área da 

saúde. 
4. Experiência profissional: Experiência mínima de 06 (seis) anos em diagnóstico laboratorial em 

imunologia, sorologia em geral ou bacteriologia. 
Conhecimento de técnicas de diagnóstico e acompanhamento de atividades em retrovírus, bactérias 

e fungos. 
Requerido conhecimento em monitoramento e logística de insumos e reagentes de laboratório. 
5. Atividades: - Elaborar uma proposta de avaliação de testes rápidos realizando reuniões com os 

pesquisadores e grupos técnicos de trabalho para o desenvolvimento de metodologia. 
- Avaliação do curso TELELAB inserido na rede via web de cursos à distância junto à 

Universidade Federal de Santa Catarina. Levantamento das inscrições, frequência e público-alvo, 

bem como a produção do curso de HIV e sífilis. 
- Levantamento de dados da rede de diagnóstico de vírus HTLV I e II (Vírus Linfotrópico 

Humano) e reuniões com experts da rede de pesquisa de HTLV no Brasil, bem como dos testes de 

diagnósticos registrados no país através da Agência Nacional de Vigilância Sanitária-ANVISA e 

consulta a indústria de produtos diagnósticos. 
- Levantamento de dados acerca da Rede de Hepatites B e C e sua abrangência no país; reuniões 

técnicas com grupo de especialistas na área de diagnóstico de Hepatite B e C. 
- Levantamento bibliográfico e reuniões técnicas com grupos de Laboratórios de Referência para 

desenho do guia de Teste Rápido (TR) para Sífilis e discussão com um grupo de trabalho que 

realizará em conjunto a construção do guia para ser utilizado em toda a rede de diagnóstico do 

país. 
- Elaboração de pesquisa e levantamento bibliográfico dos dados de resistência e sensibilidade da 

Neisseria gonorrhoeae e levantamento da rede de laboratórios que realizaram testes de 

sensibilidade para que os resultados sejam avaliados. Reuniões com grupos técnicos do país. 
- Elaboração de pesquisa e levantamento bibliográfico a respeito de novos testes combinados e sua 

aplicação prática nas redes de diagnóstico no país. Necessidade de ampliação do diagnóstico, 

diminuição de custos com a combinação de testes para diagnóstico de agravos diferentes. 

Realização de reuniões com indústria produtora de insumos de diagnóstico. 
- Elaboração de pesquisa e levantamento bibliográfico da infecção do papiloma vírus (HPV) em 

mulheres no Brasil. Realizar reuniões com profissionais de diferentes áreas e do INCA. 
6. Produtos/Resultados esperados: Documento técnico contendo elaboração de proposta de avaliação 

de testes rápidos para o diagnóstico de infecção do vírus da imunodeficiência adquirida, utilizando-

se como material biológico, a saliva humana. 
Documento técnico contendo elaboração da avaliação do curso TELELAB - Teste Rápido para 

HIV-1 e Teste Rápido para sífilis. 
Documento técnico contendo elaboração proposta de fluxograma para compor o diagnóstico 

confirmatório do vírus HTLV I e II (Vírus Linfotrópico Humano). 
Documento técnico contendo proposta de avaliação de utilização de testes rápidos combinados para 

o diagnóstico de hepatites virais dos tipos B e C. 
Documento técnico contendo proposta de elaboração de guia de testagem rápida para o diagnóstico 

de sífilis. 
Documento técnico contendo avaliação dos dados existentes referentes à rede de sensibilidade ou 

resistência da bactéria agente da infecção de gonorreia (Neisseria gonorrhoeae). 
Documento técnico contendo proposta de introdução de Testes rápidos combinados para o 

diagnóstico de Sífilis, do Vírus HIV-I e HIV- II. 
Documento técnico contendo avaliação do impacto do Vírus HPV (Papiloma Vírus Humano) 

correlacionado ao câncer de colo de útero em mulheres no Brasil. 
7. Local de Trabalho: Brasília/DF 



8. Duração do contrato: Até 12 meses. 

1. Perfil: Código 070/2013 – 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 08 (oito) 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: - Pesquisa em referência bibliográfica (ISO 31000, 27001 e 27002); 
- Definir a estrutura para gerenciar riscos; 
- Analisar os riscos; 
- Definir critérios para aceitação do risco; 
- Definir plano de ação para tratamento do risco; 
- Definir critérios para a implantação de controles; 
- Reuniões com equipe e áreas técnicas do Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das 

DST, Aids e Hepatites Virais.; 
- Analisar criticamente os eventos e incidentes de segurança da informação na infraestrutura de 

redes do Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais. 
6. Produtos/Resultados esperados: 
Documento técnico contendo Análise de Risco do ambiente, das pessoas e dos recursos tecnológicos 

que suportam a infraestrutura de rede de dados do Departamento de Vigilância, Prevenção e 

Controle das DST, Aids e Hepatites Virais. 
Documento técnico contendo estudo dos controles de segurança aplicáveis para o tratamento dos 

riscos identificados na Análise de Risco em consonância aos critérios de risco adotado pelo 

Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais. 
Documento técnico contendo estudo da Análise de Impacto no Negócio, com o objetivo de 

identificar os processos e os ativos de informação da infraestrutura de redes de computadores do 

Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais os quais 

exigirão níveis altos de proteção e controle e a viabilidade de sua aplicação. 
Documento técnico contendo estudo da Gestão de Continuidade de Negócios para o Departamento 

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

continuidade de suas operações em um evento de interrupção. 
Documento técnico contendo estudo da Viabilidade de Implantação do Software de Correio 

Eletrônico Microsoft Exchange Server 2012, incluindo as implicações de Segurança da Informação 

referentes à Confidencialidade, Integridade e Disponibilidade do serviço. 
Documento técnico contendo estudo de Viabilidade de Implantação de uma Infraestrutura de 

Chave Pública (PKI), abrangendo a autenticação e a criptografia das informações tidas como 

sigilosas no ambiente de rede de computadores do Departamento de Vigilância, Prevenção e 

Controle das DST, Aids e Hepatites Virais. 
Documento técnico contendo estudo de viabilidade da reestruturação da infraestrutura de serviços 

web, aumentando a disponibilidade, através da redundância e do balanceamento de carga dos 

servidores em ambientes de desenvolvimento, homologação e produção. 
Documento técnico contendo estudo de viabilidade da reestruturação da infraestrutura de 

interconexão de dados do Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e 

Hepatites Virais, com a reconfiguração de toda a topologia de camadas 1,2 e3. 
7. Local de Trabalho: Brasília/DF 
8. Duração do contrato: Até 12 meses. 



1. Perfil: Código 071/2013 – Farmacêutico 
2. Nª de vagas:01 
3. Qualificação educacional: Nível superior completo em farmácia.      
4. Experiência profissional: Experiência mínima de 03 (três) anos em desenvolvimento, produção ou 

análise de fármacos. 
Requerida experiência em logística de insumos e medicamentos. 
5. Atividades: - Pesquisa de dados no Sistema de Administração de Almoxarifados - SISMAT; 
- Avaliação do tempo de atendimento do pedido inserido no sistema até o recebimento pelo Estado; 
- Pesquisa relacionando os medicamentos, preservativos e insumos de laboratório expedidos pelo 

Ministério da Saúde. 
6. Produtos/Resultados esperados: Documento técnico contendo estudo do fluxo logístico empregado a 

partir da nova área de Armazenagem de medicamentos e insumos estratégicos em saúde contratada 

pelo Ministério da Saúde, para atendimento das demandas do Departamento de Vigilância, 

Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais. 
Documento técnico contendo estudo do atendimento realizado para distribuição aos Estados do Kit 

Imunoenzimático Anti HCV método Manual, a partir da nova área de Armazenagem de 

medicamentos e insumos estratégicos em saúde contratada pelo Ministério da Saúde, abordando 

tempo médio de atendimento, referente ao segundo semestre de 2012. 
Documento técnico contendo estudo do fluxo logístico empregado a partir da nova área de 

Armazenagem de medicamento e insumos estratégicos em saúde em São Paulo, contratada pelo 

Ministério da Saúde, para atendimento das demandas de distribuição de Preservativos Masculinos 

do Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais. 
Documento técnico contendo avaliação logística dos preservativos recebidos pelo Ministério da 

Saúde no ano de 2013, a partir do convênio 01/2012, celebrado entre a Fundação de Tecnologia do 

Estado do Acre e Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites 

Virais. 
Documento técnico contendo estudo do atendimento realizado para distribuição aos Estados do 

medicamento Raltegravir 400mg, a partir da nova área de Armazenagem de medicamento e 

insumos estratégicos em saúde, contratada pelo Ministério da Saúde, informando tempo médio de 

atendimento, referente ao ano de 2013. 
Documento técnico contendo avaliação das melhorias implementadas pelo Ministério da Saúde na 

área de Armazenagem e Distribuição de medicamentos para atendimento das demandas do 

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

2009 a 2013. 
7. Local de Trabalho: Brasília/DF 
8. Duração do contrato: Até 12 meses. 
      

Os interessados deverão  o CV do dia 31/05/2013 até o 

dia 07/06/2013 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. 
      

 


