
 

 
 

Contrata 

Consultor na 

modalidade  

PROJETO 914/BRZ/1138 EDITAL Nº 11/2015 

1. Perfil: Código 26/2015 – Consultor em cooperação internacional 

2. Nª de vagas:01 

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

4. Experiência profissional: Experiência mínima de 4 (quatro) anos em projetos de cooperação 

internacional voltados às DST/HIV/aids e/ou Hepatites Virais. Experiência em programas e/ou 

projetos de saúde pública. Experiência em execução ou avaliação de eventos técnicos e/ou científicos 

internacionais. Experiência em processos educativos em saúde. 
5. Atividades: Analisar projetos e atividades de cooperação internacional; Mapear as atividades de 

projetos de cooperação internacional; Participar de reuniões técnicas; Levantar informações e 

pesquisa bibliográfica; Participar de capacitações e treinamentos.  
6. Produtos/Resultados esperados: Produto 1: Documento contendo revisão bibliográfica dos 

documentos globais sobre HIV dos países dos BRICS. Produto 2: Documento contendo análise do 

perfil dos estágios da Cooperação Técnica Bilateral Brasil-França nos últimos três anos, com 

proposta de melhoria no processo seletivo e de resultados mais efetivos. Produto 3: Documento 

contendo análise do perfil dos Seminários Técnico-científicos Brasil-França nos últimos três anos, 

com proposta de melhoria na organização conjunta com a contraparte francesa e de aplicação dos 

resultados. Produto 4: Documento contendo elaboração de proposta de curso sobre Prevenção 

Combinada, em parceria com a Universidade de Califórnia, em San Francisco, Estados Unidos, 

para gestores, profissionais de saúde e representantes da sociedade civil no Brasil. Produto 5: 

Documento contendo detalhamento dos principais aspectos técnicos resultantes das apresentações e 

discussões realizadas durante o Seminário Técnico-científico Brasil-França 2015, bem como 

encaminhamentos futuros. Produto 6: Documento contendo detalhamento dos principais aspectos 

técnicos resultantes das discussões realizadas durante a 8ª Conferência da IAS sobre Patogênese, 

Tratamento e Prevenção do HIV, bem como de encaminhamentos futuros. 
7. Local de Trabalho: Brasília/DF 

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

1. Perfil: Código 27/2015 – 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 5 (cinco) anos em análise, monitoramento e 

acompanhamento da execução orçamentária e financeira de projetos. Experiência em 

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

(ONG). Experiência na elaboração de editais e conhecimento de normas técnicas que regem 

processos licitatórios no setor público e das normas de execução das Agências de Cooperação 

Técnica Internacional.Conhecimento em auditoria contábil, procedimentos de auditoria, controle 

de qualidade e controle interno. Conhecimento em gestão de projetos, definições e objetivos, seleção 

de projetos, fases do projeto e suas ferramentas de acompanhamento. Conhecimento em marco 

lógico, ciclo de vida de projetos, preparação e avaliação de projetos. 
5. Atividades: Pesquisar e analisar os processos desenvolvidos para a seleção dos projetos apoiados. 

Pesquisar as informações no Sistema de Monitoramento de Projetos – SIMOP. 

Analisar indicadores de desempenho das Organizações da Sociedade Civil na execução de projetos. 
6. Produtos/Resultados esperados: Produto 1: Documento contendo avaliação do processo de seleção 

dos projetos para realização de testagem rápida para o HIV por amostra de fluido oral nas 

populações-chave, para identificar possíveis lacunas no aprimoramento das ações de prevenção e 

controle social no âmbito das DST e aids, bem como sugerir melhorias. Produto 2: 

Documento contendo avaliação do processo de seleção de projetos para realização de eventos 

relacionados às DST/HIV/aids e hepatites virais, para identificar possíveis lacunas no 

aprimoramento das ações de prevenção e controle social no âmbito das DST e aids e hepatites 

virais, bem como sugerir melhorias. Produto 3: Documento contendo avaliação do processo de 

seleção de projetos para o fortalecimento das ações de promoção e defesa dos direitos humanos 

relacionados à epidemia de DST/HIV/aids e hepatites virais, para identificar possíveis lacunas no 

aprimoramento das ações de prevenção e controle social no âmbito das DST/aids/hepatites virais, 



bem como sugerir melhorias. Produto 4: Documento contendo estudo do desempenho físico e 

financeiro das Organizações da Sociedade Civil nos projetos apoiados em 2015, voltados para 

realização de testagem rápida para o HIV por amostra de fluido oral nas populações-chave, 

visando auxiliar a otimização do alcance do resultado do Projeto por meio da gestão por resultados. 

Produto 5: Documento contendo estudo do desempenho físico e financeiro das Organizações da 

Sociedade Civil nos projetos apoiados em 2015, voltados para a realização de eventos relacionados 

às DST/HIV/aids e hepatites virais, visando auxiliar na otimização do alcance de resultado do 

Projeto por meio da gestão por resultados. Produto 6: Documento contendo estudo do desempenho 

físico e financeiro das Organizações da Sociedade Civil nos projetos apoiados em 2015, voltados 

para o fortalecimento das ações de promoção e defesa dos direitos humanos relacionados à 

epidemia de DST/HIV/aids e hepatites virais, visando auxiliar na otimização do alcance de 

resultado do Projeto por meio da gestão por resultados.  
7. Local de Trabalho: Brasília/DF 

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

1. Perfil: Código 28/2015 - Consultor em ações de prevenção  

2. Nª de vagas:01 

3. Qualificação educacional: Nível superior completo nas áreas de saúde, ciências humanas ou 

sociais. 
4. Experiência profissional: Experiência mínima de 6 (seis) anos em elaboração ou avaliação de 

programas e/ou projetos sociais. Conhecimento de políticas e processos de gestão de programas e/ 

ou projetos sociais. Experiência em programas e ou projetos sociais voltado à saúde pública e/ou às 

DST/HIV/Aids e Hepatites Virais. Experiência em ações de promoção da prevenção das DST, Aids 

e hepatites virais. Experiência em articulação com os movimentos sociais. 
5. Atividades: Pesquisar e analisar materiais instrucionais existentes sobre tratamento da hepatite 

C. Elaborar questionário, analisar e consolidar dados sobre as Organizações Não Governamentais 

que atuam no campo das Hepatites Virais. Pesquisar e analisar ações já realizadas sobre Hepatites 

B e C voltada para a população jovem. Coletar dados sobre a população do Vale do Javari, bem 

como analisar materiais instrucionais e realizar pesquisa bibliográfica. Elaborar curso em EAD 

sobre o Procedimento Operacional Educativo voltado para vacinação da hepatite do tipo A e B. 

Pesquisar e analisar materiais instrucionais existentes sobre tratamento da hepatite B. 
6. Produtos/Resultados esperados: Produto 1: Documento contendo modelo pedagógico para curso de 

capacitação voltado para profissionais de saúde acerca do novo tratamento da Hepatite C, de 

acordo com o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas, que deverá ser ministrado para 

profissionais das 26 Unidades Federadas e o Distrito Federal. Produto 2: Documento contendo 

mapeamento das Organizações da Sociedade Civil, que atuam com as temáticas Hepatites virais, 

bem como proposta de ações e estratégicas para a ampliação da cobertura vacinal da hepatite A e 

B, com vistas ao fortalecimento da política de prevenção e diálogo com populações específicas e 

mais vulneráveis. Produto 3: Documento contendo proposta de ação educativa para disseminar a 

importância do diagnóstico e tratamento das Hepatites Virais B e C, com foco no público de jovens 

e adultos para ser desenvolvida em espaços escolares, comunitários, congressos, e eventos de grande 

visibilidade nacional e internacional. Produto 4: Documento contendo o desenvolvimento de ação 

de educação, voltada para a população do Vale do Javari/AM, acerca da prevenção e tratamento 

das hepatites B e C, no âmbito da Cooperação Interferativa do Amazonas, visando uma resposta 

rápida a situação das hepatites virais no estado. Produto 5: Documento contendo estudo técnico 

avaliativo sobre a faixa etária das pessoas que acessaram o Sistema Ouvidoria do SUS para obter 

informações sobre Hepatites Virais. Produto 6:Documento contendo proposta de curso em 

educação à distância sobre o Procedimento Operacional Educativo, no que diz respeito à vacinação 

da hepatite do tipo A e B. Produto 7: Documento contendo modelo pedagógico para curso de 

capacitação voltado para profissionais de saúde acerca do novo tratamento da Hepatite B, de 

acordo com o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas, que deverá ser ministrado para 

profissionais das 26 Unidades Federadas e o Distrito Federal. 
7. Local de Trabalho: Brasília/DF 

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

 

Os interessados deverão o CV do dia 17/04/2015 até o dia 21/04/2015 no 

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

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

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

edital.  

Em atenção às disposições do decreto nº 5.151, de 22/07/2004, é vedada a contratação, a qualquer título, 



de servidores ativos da Administração Pública Federal, Estadual, do Distrito Federal ou Municipal, direta 

ou indireta, bem como empregados de suas subsidiárias ou controladas, no âmbito dos projetos de 

cooperação técnica internacional, ressalvados os casos de professores universitários que, na forma da 

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

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

incompatibilidade de horários e de comprometimento das atividades atribuídas. 

 

 


