
 

                                             

                                                 
  

Contrata 

Consultor na 

modalidade 

PROJETO 914/BRZ/1138  EDITAL Nº 17/2013 
1. Perfil: Código 091/2013 – 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: Pesquisar dados dos subprojetos com pendências financeiras no sistema integrado de 

monitoramento de projetos. 
Relacionar e classificar a produção científica nacional dos subprojetos de pesquisa financiados pelo 

Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais. 
Relacionar e classificar a produção científica internacional dos subprojetos de pesquisa financiados 

pelo Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais. 
Avaliar e relacionar a distribuição das instituições executoras e mantenedoras de abrangência 

regional e nacional dos subprojetos de eventos apoiados pelo Departamento de Vigilância, 

Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais no ano de 2012. 
Apresentar e detalhar a classificação, segundo natureza e população-alvo dos subprojetos de 

organização de sociedade civil, financiados pelo Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle 

das DST, Aids e Hepatites Virais no ano de 2012. 
Avaliar os resultados que expressam a relação entre os recursos financeiros repassados e a 

distribuição por macrorregião e unidade federada dos subprojetos de eventos apoiados pelo 

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

ano de 2012. 
Avaliar e consolidar os indicadores que evidenciam a relação entre os recursos financeiros 

repassados aos subprojetos relacionados à temática de DST/HIV/aids e hepatites virais, dirigidos às 

populações em situação de risco e vulnerabilidade nas regiões centro-oeste, nordeste e sudeste no 

ano de 2013.    
6. Produtos/Resultados esperados: Documento técnico contendo proposta de classificação, segundo 

natureza e população-alvo, dos subprojetos de organização de sociedade civil financiados pelo 

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

2012, visando identificar as lacunas na seleção dos subprojetos de prevenção das DST/HIV/aids e 

hepatites virais no campo da promoção de saúde. 
Documento técnico contendo a avaliação dos resultados que expressam a relação entre os recursos 

financeiros repassados e a distribuição por macrorregião e unidade federada dos subprojetos de 

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

Virais realizados, no ano de 2012 objetivando o processo de tomada de decisão na gestão dos 

subprojetos. 
Documento técnico contendo a avaliação dos indicadores que evidenciam a relação entre os 

recursos financeiros repassados aos subprojetos relacionados à temática de DST/HIV/aids e 

hepatites virais, dirigidos às populações em situação de risco e vulnerabilidade nas regiões centro-

oeste, nordeste e sudeste, no ano de 2013 objetivando aprimorar o gerenciamento de risco.    
Documento técnico contendo avaliação dos campos referentes ao Sistema da Ata On-line, com 

vistas a apresentar proposta de melhorias para este sistema informacional. 
Documento técnico contendo proposta de fluxo entre processo monitoramento e processo de 

contratos e convênios, visando a melhoria contínua no processo de gestão dos subprojetos. 
Documento técnico contendo a avaliação dos dados disponíveis sobre subprojetos na homepage do 

Departamento e proposta de aprimoramento, com vistas a abranger todas as disposições da Lei de 

Acesso à Informação. 



Documento técnico contendo mapeamento de risco das instituições apoiadas no Processo Licitatório 

de Eventos 2012 e 2013, com vistas a subsidiar o processo decisório. 
7. Local de Trabalho: Brasília - DF 
8. Duração do contrato: Até 12 (doze) meses 

1. Perfil: Código 092/2013 – 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. Conhecimento de regras do Banco Mundial e de organismos internacionais. 
Conhecimento de processos licitatórios. 
5. Atividades: Analisar os indicadores do Processo Licitatório 04/2012 - seleção de projetos para 

ações de prevenção das DST, HIV/Aids e Hepatites Virais com populações em situações de maior 

vulnerabilidade. 
Levantamento dos dados obtidos a partir da visita técnica aos subprojetos selecionados para ações 

de prevenção das DST, HIV/AIDS e Hepatites Virais com populações em situações de maior 

vulnerabilidade nas Regiões Sul e Sudeste. 
Mapeamento da distribuição dos recursos financeiros segundo a região geográfica dos subprojetos 

de Organizações da Socidade Civil, financiados pelo Departamento de Vigilância, Prevenção e 

Controle das DST, Aids e Hepatites no ano de 2013. 
Análise dos dados do resultado final do Certame Licitatório 05/2012 - seleção de subprojetos de 

eventos relacionados ao tema das DST/HIV/Aids e Hepatites Virais, segundo Unidade Federada e 

Macrorregião. 
Levantamento e análise das informações referentes ao Processo Licitatório Nº 06/2012 - seleção de 

subprojetos com ações de prevenção das DST/HIV/AIDS e Hepatites Virais e de promoção à saúde 

durante as comemorações do orgulho LGBT, segundo Unidade Federada e Macrorregião. 
Analisar o processo de seleção das propostas recebidas na Convocatória Nº 01/2012 - seleção de 

subprojetos de pesquisa em DST, HIV/AIDS e Hepatites Virais, egundo Unidade Federada e 

Macrorregião. 
6. Produtos/Resultados esperados: Documento técnico contendo a identificação dos requisitos de não 

aprovação das propostas submetidas no Processo Licitatório 04/2012 - seleção de projetos para 

ações de prevenção das DST, HIV/Aids e Hepatites Virais com populações em situações de maior 

vulnerabilidade, objetivando mapear as dificuldades das instituições e propor ferramentas de 

educação continuada. 
Documento técnico contendo avaliação do monitoramento realizado nos subprojetos selecionados 

para ações de prevenção das DST, HIV/AIDS e Hepatites Virais com populações em situações de 

maior vulnerabilidade nas Regiões Sul e Sudeste visando mapear as necessidades informacionais, 

técnicas e de pretação de contas para futuros financiamentos. 
 Documento técnico contendo estudo dos indicadores que expressam a relação entre os recursos 

financeiros repassados e a distribuição segundo a macrorregião dos subprojetos selecionados no 

Processo Licitatório 04/2012 - seleção de projetos para ações de prevenção das DST, HIV/Aids e 

HepatitesVirais com populações em situações de maior vulnerabilidade visando subsidiar os 

gestores na qualidade dos subprojetos 
Documento técnico contendo a identificação dos requisitos de não aprovação das propostas 

submetidas no Processo Licitatório 05/2012 - seleção de subprojetos de eventos de abrangência 

reginoal e nacional visando mapear as dificuldades das instituições e propor ferramentas de 

educação continuada. 
Documento ténico contendo a avaliação acerca da distribuição dos recursos financeiros dos 

subprojetos de Organizações de Sociedade Civil, financiados pelo Departamento de Vigilância, 

Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais, no ano de 2013, objetivando avaliar a 

distribuição do financiamento por região geográfica, para subsidiar os gestores no que tange a 

priorização regional quando do lançamento de novos processos licitatórios. 
Documento técnico contendo proposta de diretrizes para elaboração de sistema eletrônico de 

cadastramento, seleção e emissão de atas on line em atendimento aos editais de seleção pública para 

financiamento de subprojetos. 
Documento técnico contendo a identificação dos requisitos de não aprovação das propostas 

submetidas no Processo Licitatório 06/2012 - seleção de subprojetos com ações de prevenção das 



DST/HIV/AIDS e Hepatites Virais e de promoção à saúde durante as comemorações do orgulho 

LGBT visando mapear as dificuldades das instituições e propor ferramentas de educação 

continuada. 
 Documento técnico contendo a identificação dos requisitos de não aprovação das propostas 

submetidas na Convocatória 01/2013 - seleção de subprojetos de pesquisa em DST, HIV/AIDS e 

Hepatites Virais objetivando mapear as dificuldades das instituições e propor ferramentas de 

educação continuada. 
7. Local de Trabalho: Brasília/DF 
8. Duração do contrato: Até 12 (doze) meses. 
      
Os interessados deverão  o CV do dia 22/10/2013 até o 

dia 26/10/2013 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. 
      
  
 


