
                                             
           

           

           

                 

  
  

Contrata 

Consultor na 

modalidade 

PROJETO 914/BRZ/1138  EDITAL Nº 07/2014 
1. Perfil: 011/2014 – Consultor em biologia molecular 
2. Nª de vagas:01 
3. Qualificação educacional: Nível superior completo em biologia.  Pós-graduação em genética. 
4. Experiência profissional: Experiência mínima de 04 (quatro) anos em em biologia molecular. 
Conhecimento de técnicas de biologia molecular e acompanhamento de atividades em retrovírus. 
Desenvolvimento de produtos e serviços farmacêuticos. 
Desenvolvimento de análises clínicas. 
Experiência com pesquisa sobre os efeitos de medicamentos e outras substâncias sobre órgãos, 

tecidos e funções vitais dos seres humanos. 
5. Atividades: Levantamento de dados técnicos de testes rápidos de diagnóstico de HIV e Sífilis. 
Levantamento de dados mercadológicos de testes rápidos de diagnóstico de HIV e Sífilis. 
Levantamento de dados técnicos de exames de monitoramento da Carga Viral do HIV, de Hepatite 

B e Hepatite C. 
Levantamento de dados mercadológicos de exames de monitoramento da Carga Viral do HIV, de 

Hepatite B e Hepatite C. 
Levantamento de dados técnicos de exames de Genotipagem do HIV. 
Levantamento de dados técnicos de exames de Genotipagem do HCV. 
6. Produtos/Resultados esperados: Estudo técnico mercadológico de exames de monitoramento da 

Carga Viral do HIV disponíveis no mercado nacional e internacional, destacando o nome das 

tecnologias, fornecedores, especificidade, sensibilidade, tipo de amostra, tempo para realização do 

exame, equipamentos utilizados, capacidade produtiva, preços e registros em órgãos reguladores, 

com vistas a subsidiar as tecnicamente a aquisição de insumos para realização dos exames. 
Estudo técnico mercadológico de exames de monitoramento da Carga Viral do HCV disponíveis no 

mercado nacional e internacional, destacando o nome das tecnologias, fornecedores, especificidade, 

sensibilidade, tipo de amostra, tempo para realização do exame, equipamentos utilizados, 

capacidade produtiva, preços e registros em órgãos reguladores, com vistas a subsidiar as 

tecnicamente a aquisição de insumos para realização dos exames. 
Estudo técnico mercadológico de exames de monitoramento da Carga Viral do HBV disponíveis no 

mercado nacional e internacional, destacando o nome das tecnologias, fornecedores, especificidade, 

sensibilidade, tipo de amostra, tempo para realização do exame, equipamentos utilizados, 

capacidade produtiva, preços e registros em órgãos reguladores, com vistas a subsidiar as 

tecnicamente a aquisição de insumos para realização dos exames. 
Estudo técnico mercadológico de exames de Genotipagem do HIV disponíveis no mercado nacional 

e internacional, destacando o nome das tecnologias, fornecedores, especificidade, sensibilidade, tipo 

de amostra, tempo para realização do exame, equipamentos utilizados, capacidade produtiva, 

preços e registros em órgãos reguladores, com vistas a subsidiar as tecnicamente a aquisição de 

insumos para realização dos exames. 
Estudo técnico mercadológico de exames de Genotipagem do HCV disponíveis no mercado nacional 

e internacional, destacando o nome das tecnologias, fornecedores, especificidade, sensibilidade, tipo 

de amostra, tempo para realização do exame, equipamentos utilizados, capacidade produtiva, 

preços e registros em órgãos reguladores, com vistas a subsidiar as tecnicamente a aquisição de 

insumos para realização dos exames. 
Estudo técnico mercadológico de Testes Rápidos de HIV disponíveis no mercado nacional e 

internacional, destacando o nome das tecnologias, fornecedores, especificidade, sensibilidade, tipo 

de amostra, tempo para realização do exame, equipamentos utilizados, capacidade produtiva, 

preços e registros em órgãos reguladores, com vistas a subsidiar as tecnicamente a aquisição de 

insumos para realização dos exames. 
Estudo técnico mercadológico de Testes Rápidos de Sífilis disponíveis no mercado nacional e 

internacional, destacando o nome das tecnologias, fornecedores, especificidade, sensibilidade, tipo 



de amostra, tempo para realização do exame, equipamentos utilizados, capacidade produtiva, 

preços e registros em órgãos reguladores, com vistas a subsidiar as tecnicamente a aquisição de 

insumos para realização dos exames. 
7. Local de Trabalho: Brasília/DF 
8. Duração do contrato: Até 12 (doze) meses. 

      

Os interessados deverão  o CV do dia 07/04/2014 até o 

dia 11/04/2014 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. 
      
  
  
 


