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PROJETO 914/BRZ/1138  EDITAL Nº 21/2013 
1. Perfil: Código 103/2013 – 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 05 (cinco) 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 regidos pela legislação ligada a contratações pelo Poder 

Público - Lei 8.666/93. 
5. Atividades: Participações em reuniões técnicas com as áreas do Departamento de Vigilância, 

Prevenção e Controle de DST, AIDS e Hepatites Virais; 
Levantamento e análise dos modelos organizacionais e reformas na administração pública na 

melhoria dos resultados na gestão de contratos; 
Levantamento e análise de processos licitatórios para aquisição de bens e serviços; 
Levantamento e análise de documentos referente a processos licitatório de eventos. 
6. Produtos/Resultados esperados: Documento técnico contendo mapeamento do processo de gestão 

de risco nas contratações de pessoa jurídica no âmbito do projeto para busca de melhores práticas. 
Documento técnico contendo detalhamento do processo acerca das contratações de serviços de 

treinamento e aperfeiçoamento de pessoal (capacitação) para os técnicos do Departamento no 

âmbito do projeto. 
Documento técnico contendo procedimento operacional padrão com instruções para celebração, 

execução e prestação de contas dos eventos contratados e realizados no âmbito do projeto, com 

vistas a subsidiar a execução da gestão contratual no âmbito do projeto. 
Documento técnico contendo mapeamento do processo realizado para verificação de status 

contratual, para proposição de melhorias no processo de gestão de contratos de pessoa jurídica, 

com vistas a readequação e automatização procedimental no âmbito do projeto. 
Documento técnico contendo mapeamento do processo de saneamento processual para a condução 

dos processos de contratação de bens e serviços no âmbito do projeto, com vistas à padronização 

procedimental. 
Documento técnico contendo mapeamento do processo de tomada de decisão nas contratações de 

pessoa jurídica na gestão pública com vistas a subsidiar o Departamento no processo decisório. 
Documento técnico contendo proposta de melhorias e otimização dos processos de planejamento, 

desenvolvimento de gestão de contratos de pessoa jurídica, visando a remodelagem dos processos 

com base nos modelos organizacionais da administração. 
7. Local de Trabalho: Brasília/DF 
8. Duração do contrato: Até 12 (doze) meses 
1. Perfil: Código 104/2013 – Consultor em Programas e Projetos de Prevenção 
2. Nª de vagas:01 
3. Qualificação educacional: Nível superior completo nas áreas de ciências humanas, sociais ou da 

saúde. 
4. Experiência profissional: Experiência mínima de 04 (quatro) anos em gestão de programas e/ou 

projetos de saúde pública ou em formulação, planejamento e avaliação de políticas de prevenção. 

Experiência em análise e acompanhamento de programas e/ou projetos de prevenção voltados às 

DST/HIV/aids e/ou Hepatites Virais. 
5. Atividades: Participar de reuniões com a Coordenação de Hepatites Virais do Departamento de 

Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais do Ministério da Saúde; 
Análise das ações de mobilização para prevenção das Hepatites Virais B e C; 
Levantamento de dados quantitativos e qualitativos acerca das ações de prevenção; 
Levantamento e análise dos bancos de dados dos sistemas de informação do Departamento de 

Vigilância Prevenção e Controle das DST, AIDS e Hepatites Virais; 
Levantamento de dados quantitativos e qualitativos das informações sobre o tema hepatites virais, 

por meio de sistemas e arquivos do Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, 



Aids e Hepatites Virais. 
6. Produtos/Resultados esperados: Documento técnico contendo proposta de organização, 

metodologia e conteúdos das oficinas de aperfeiçoamento para implementação das diretrizes 

nacionais para o cuidado dos portadores das Hepatites Virais B e C na rede de atenção do Sistema 

Único de Saúde, pelas equipes multidisciplinares para 2014. 
Documento técnico contendo avaliação do resultado da testagem rápida para hepatites B e C, assim 

como da vacinação para Hepatite B que ocorreram durante as ações de mobilização para 

prevenção das Hepatites Virais B e C junto aos Profissionais da área da beleza, no ano de 2013. 
Documento técnico contendo propostas de recomendações mínimas para o desenvolvimento de 

cooperações interfederativas para região sul, de acordo com o resultado do fórum regional 

realizado em Curitiba, PR, no dia 6 de novembro de 2013, com amplos setores da sociedade civil, 

para prevenção e controle das Hepatites Virais. 
Documento técnico contendo proposta de avaliação da rede nacional de assistência aos portadores 

de Hepatites Virais no Sistema Único de Saúde – SUS, com vistas a subsidiar elaboração de 

ampliação da rede de assistência aos portadores de Hepatite B e C. 
Documento técnico contendo propostas de recomendações mínimas para o desenvolvimento de 

cooperações interfederativas para região norte, de acordo com o resultado do fórum regional 

realizado em Belém, PA, no dia 13 de novembro de 2013, com amplos setores da sociedade civil, 

para prevenção e controle das Hepatites Virais. 
Documento técnico contendo avaliação das ações de prevenção da campanha de mobilização do 

carnaval 2014, especificamente para Hepatite Viral B, na cidade do Rio de Janeiro – RJ, 2014. 
Documento técnico contendo propostas de recomendações mínimas para o desenvolvimento de 

cooperações interfederativas para região centro-oeste, de acordo com o resultado do fórum regional 

realizado em Goiânia, GO, no dia 6 de dezembro de 2013, com amplos setores da sociedade civil, 

para prevenção e controle das Hepatites Virais. 
7. Local de Trabalho: Brasília/DF 
8. Duração do contrato: Até 12 (doze) meses 
      
Os interessados deverão  o CV do dia 05/11/2013 até o 

dia 09/11/2013 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. 
      
  
 


