
                         

 
  

Contrata 

Consultor na 

modalidade 

PROJETO 914/BRZ/1138  EDITAL Nº 18/2013 
1. Perfil: Código 093/2013 – Consultor em projetos de cooperação internacional 
2. Nª de vagas:01 
3. Qualificação educacional: Nível superior completo em relações internacionais. 
4. Experiência profissional: Experiência mínima de 03 (três) anos no ambiente das Relações 

Internacionais. 
Requerida experiência em cooperação técnica internacional voltados às DST/HIV/aids e/ou 

Hepatites Virais. 
Fluência em inglês e espanhol. 
5. Atividades: Levantamento e identificação de projetos e boas práticas no campo da prevenção 

tendo esporte como elemento de mobilização de jovens 
Levantamento bibliográfico sobre adolescentes e jovens no contexto do HIV e mundo esportivo 
Análise de modelos de projetos; 
Participação em reuniões técnicas; 
Identificação de instituições nacionais e internacionais com potencial para parceria 
Visita técnica a projetos que atuam no campo da prevenção associados ao mundo dos esportes; 
Preparação de roteiro/programa de eventos técnicos; 
Entrevistas com técnicos do Departamento para a documentação das experiências de boas práticas. 
6. Produtos/Resultados esperados: Documento técnico contendo mapeamento de boas práticas 

nacionais e internacionais no campo da prevenção e da assistência às DST, Aids e Hepatites Virais 

entre a população jovem, que utilizaram o futebol como elemento de mobilização, com vistas a 

orientar ações de prevenção para a copa do mundo. 
Documento técnico contendo elaboração de proposta de projeto voltado para a prevenção e 

assistência às DST, Aids e Hepatites Virais para  mobilizar a população jovem, utilizando o esporte 

como elemento central de mobilização. 
Documento técnico contendo identificação e justificativa de um conjunto de parcerias estratégicas 

indicando órgãos governamentais (federais, estaduais e municipais), agências de cooperação 

internacional, associações/comitês ligados no campo esportivo e sociedade civil, para a mobilização 

de apoio ao projeto de prevenção e assistência às DST, Aids e Hepatites Virais voltado para a 

população jovem. 
Documento técnico contendo proposta de diretrizes para orientar e viabilizar as parceiras com 

instituições junto ao Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites 

Virais para a promoção do projeto de prevenção. 
Documento técnico contendo as linhas que orientam e justificam a campanha - aproveitando 

agenda nacional em torno da copa do mundo - bem como as peças principais da campanha adotada 

para mobilizar jovens para a prevenção e atenção às DST, HIV/AIDS e HV. 
Documento técnico contendo avaliação do resultado das parcerias estratégicas estabelecidas com as 

diversas instituições que se uniram aos esforços de realização do projeto de  prevenção e atenção às 

DST, Aids e Hepatites Virais dirigido á população jovem, utilizando o esporte como elemento 

central de mobilização. 
Documento técnico contendo elaboração de proposta de uma roda de conversa para apresentar e 

debater o projeto com colaboradores, agências internacionais e parceiros, com o propósito de 

recolher subsídios sobre o conjunto de atividades resultantes do projeto. 
7. Local de Trabalho: Brasília/DF 
8. Duração do contrato: Até 12 (doze) meses. 
1. Perfil: Código 094/2013 - 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 03 (três) 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 projetos aprovados por meio de Editais; 

 Edital Completo 



Pesquisar no banco de dados do SIMOP – Sistema de Monitoramento de Projetos acerca de 

projetos financiados pelo Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e 

Hepatites Virais; 
Analisar tipologia e quantitativo da produção cientifica e tecnológica financiada pelo 

Departamento; 
Análise das propostas selecionadas, não selecionadas e desclassificadas recebidas no Processo 

Licitatório N.º 01/2013 - Edital para seleção de subprojetos de pesquisa em DST, HIV/aids e 

hepatites virais, segundo UF e Macrorregião. 
 Levantamento das instituições selecionadas nos processos licitatórios no ano de 2012 pelo 

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

Cadastro de Entidades Impedida de Contratar com o Governo Federal – CEPIM. 
Analisar dados referentes à execução orçamentária e financeira dos subprojetos da chamada de 

pesquisas para seleção de subprojetos em DST, HIV/AIDS e Hepatites Virais nas Regiões Norte, 

Nordeste e Centro-Oeste. 
Analisar dados referentes à execução orçamentária e financeira dos subprojetos de pesquisas da 

chamada de pesquisas para seleção de subprojetos em DST, HIV/AIDS e Hepatites Virais nas 

Regiões Sul e Sudeste. 
Analisar as propostas de pesquisa selecionadas no Processo Licitatório 01/2013 - Edital para seleção 

de subprojetos de pesquisa em DST, HIV/aids e hepatites virais,  segundo a Linha Temática e 

Temas propostos. 
Avaliar indicadores financeiros dos recursos repassados aos subprojetos selecionados no Processo 

Licitatório 01/2013 - Edital para seleção de subprojetos de pesquisa em DST, HIV/aids e hepatites 

virais, segundo tipo de instituição proponente. 
6. Produtos/Resultados esperados: Documento técnico contendo diagnóstico de risco das instituições 

selecionadas no ano de 2012 pelo Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids 

e Hepatites Virais, inscritas no Cadastro de Entidades Impedidas de Contratação com o Governo 

Federal – CEPIM. 
Documento técnico contendo mapeamento do processo de prestação de contas e o processo de 

monitoramento com vistas ao aprimoramento do gerenciamento de integração no Departamento de 

Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais .  
Documento técnico contendo identificação de lacunas referentes à execução dos projetos de 

pesquisa e desenvolvimento tecnológico do Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das 

DST, Aids e Hepatites Virais, em 2013, para subsidiar o lançamento de novos editais que visem 

suprir as lacunas identificadas. 
Documento técnico contendo qualificação dos indicadores referente à execução orçamentária e 

financeira dos subprojetos voltados ao desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação no 

enfrentamento das DST, HIV/AIDS e Hepatites Virais nas Regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste, 

Sudeste e Sul no ano de 2013 com vistas a aprimorar a distribuição de recursos alocados com base 

nos critérios epidemiológicos de cada região. 
Documento técnico contendo proposta de inserção das regras de alerta de prestação de contas no 

Sistema de Monitoramento de Projetos (SIMOP), quanto aos subprojetos financiados, pelo 

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

minimizar falha nos prazos de cobrança de prestação de contas dos subprojetos financiados pelo 

Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais.    
Documento técnico contendo mapeamento do processo realizado para celebração de Instrumento 

Jurídico de projetos financiados pelo Departamento, com vistas a propor melhorias para os 

próximos processos licitatórios. 
7. Local de Trabalho: Brasília - DF 
8. Duração do contrato: Até 12 (doze) meses 
      
Os interessados deverão  o CV do dia 24/10/2013 até o 

dia 28/10/2013 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. 
      
  
  


