
 
  
  

                                             

                                                  

  
  

Contrata 

Consultor na 

modalidade 

PROJETO 14/BRZ/1138  EDITAL Nº 21/2014 
1. Perfil: Código 037/2014 - Consultor em projetos 
2. Nª de vagas:01 
3. Qualificação educacional: Nível superior completo em ciências humanas. 
4. Experiência profissional: Experiência mínima de 06 (seis) anos em avaliação e/ou 

acompanhamento de projetos. Experiência em assessoria jurídica a projetos sociais de organização 

da sociedade civil. Experiência em avaliação de projetos voltados à promoção dos Direitos 

Humanos. Experiência em políticas públicas relacionadas às DST/HIV/aids e/ou hepatites virais. 

Conhecimento em legislação de institucionalização de organizações da sociedade civil. 
5. Atividades: Realizar estudo de normas técnicas e legislação aplicável para a construção de 

documentos; Realizar estudo de dados técnicos sobre o funcionamento e instâncias de gestão de 

Fundos de Suporte a Sustentabilidade das OSC´s que trabalham no campo das DST/AIDS e 

Hepatites Virais. 
6. Produtos/Resultados esperados: Produto 1: Documento contendo modelo de instrumento para 

regulamentação das relações do Fundo Nacional de Sustentabilidade das OSC´s que atuam no 

campo das DST/AIDS e Hepatites Virais, com diferentes públicos, como patrocinadores, 

financiadores e parceiros, com objetivo definir direitos e deveres para resguardar a segurança 

jurídica entre as partes. 
Produto 2: Documento contendo proposta de instrumento normativo para o funcionamento e 

gestão do Fundo Nacional de Sustentabilidade das OSC´s que atuam no campo das DST/AIDS e 

Hepatites Virais, apresentando sugestão de criação de instâncias que possam contribuir na 

execução das atividades do Fundo. 
  
7. Local de Trabalho: Brasília/DF 
8. Duração do contrato: Até 02 (dois) meses. 
1. Perfil: Código 038/2014: Consultor em planejamento e gestão 
2. Nª de vagas:01 
3. Qualificação educacional: Nível superior em qualquer área de formação.  Pós-graduação em 

gestão empresarial 
4. Experiência profissional: Experiência mínima de 08 (oito) anos em gerenciamento de projetos; 

Conhecimento de políticas públicas e processos de gestão de programas e/ou projetos; Experiência 

em programas e/ou projetos voltados à saúde e/ou às DST/HIV/aids e/ou Hepatites Virais; 

Experiência em análise, acompanhamento ou avaliação de projetos; Conhecimento das normas de 

execução dos Organismos Internacionais; Conhecimento da legislação que regula a transferência de 

recursos federais, oriundos do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social da União, para 

financiamentos de convênios, contratos de repasse e termos de cooperação; 
Experiência em execução orçamentária e financeira de projetos. 
5. Atividades: Levantar, sistematizar, comparar e analisar dados técnicos dos subprojetos no campo 

da Epidemiologia em 2013, com o objetivo de subsidiar a elaboração de futuros editais para seleção 

de propostas nessa área do conhecimento. 
Levantar, sistematizar, comparar e analisar dados técnicos dos subprojetos no campo dos Direitos 

Humanos em 2013, com foco em Assessoria Jurídica, com o objetivo de subsidiar a elaboração de 

futuros editais para seleção de propostas nessa área do conhecimento. 
Levantar, sistematizar, comparar e analisar dados técnicos dos subprojetos no campo do 

Diagnóstico e Assistência no período de 2005 a 2009, com o objetivo de subsidiar a elaboração de 

futuros editais para seleção de propostas nessa área do conhecimento. 
Levantar, quantificar, consolidar e analisar os dados relativos aos recursos investidos no 

financiamento dos subprojetos, via Organismos Internacionais, no campo dos Direitos Humanos, 



com foco em Assessoria Jurídica, no período de 2012 a 2014. 
Levantar, sistematizar, comparar e analisar dados técnicos dos subprojetos sobre População Negra 

e HIV/aids, com o objetivo de subsidiar a elaboração de futuros editais para seleção de propostas 

nessa área do conhecimento. 
Levantar, sistematizar, comparar e analisar dados técnicos dos subprojetos sobre Pesquisas 

Operacionais em DST/HIV/aids, com o objetivo de subsidiar a elaboração de futuros editais para 

seleção de propostas nessa área do conhecimento. 
Levantar, sistematizar, comparar e analisar dados técnicos dos subprojetos Entidades Privadas 

sem Fins Lucrativos no período de 2010 a 2014, via Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de 

Repasse do Governo Federal, com o objetivo de subsidiar a elaboração de futuros editais para 

seleção de propostas nessa área do conhecimento. 
Levantar, quantificar, consolidar e analisar os dados relativos aos recursos investidos no 

financiamento dos subprojetos de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos em 2013, via Sistema de 

Gestão de Convênios e Contratos de Repasse do Governo Federal. 
6. Produtos/Resultados esperados: Produto 1: Estudo quantitativo e do conteúdo técnico dos 

subprojetos de pesquisa no campo da Epidemiologia em 2013, com o objetivo de identificar linhas 

temáticas de referência para o lançamento de futuros editais neste campo. 
Produto 2: Estudo quantitativo e do conteúdo técnico dos subprojetos de Direitos Humanos em 

2013, com foco em Assessoria Jurídica, com o objetivo de identificar linhas temáticas de referência 

para o lançamento de futuros editais neste campo. 
Produto 3: Estudo quantitativo e do conteúdo técnico dos subprojetos de pesquisa no campo do 

Diagnóstico e Assistência no período de 2005 a 2009, com o objetivo de identificar linhas temáticas 

de referência para o lançamento de futuros editais neste campo. 
Produto 4: Documento contendo a análise de indicadores que expressam a relação entre o valor 

percentual dos recursos investidos e a distribuição dos investimentos realizados no financiamento 

de subprojetos de Direitos Humanos, com foco em Assessoria Jurídica, via Organismos 

Internacionais, no período de 2012 a 2014, com o objetivo de subsidiar na elaboração de políticas 

públicas. 
Produto 5: Estudo quantitativo e do conteúdo técnico dos subprojetos sobre População Negra e 

HIV/aids com o objetivo de identificar linhas temáticas de referência para o lançamento de futuros 

editais neste campo. 
Produto 6: Estudo quantitativo e do conteúdo técnico dos subprojetos sobre Pesquisas Operacionais 

em DST/HIV/aids com o objetivo de identificar linhas temáticas de referência para o lançamento de 

futuros editais neste campo. 
Produto 7: Estudo quantitativo e do conteúdo dos subprojetos de Entidades Privadas sem Fins 

Lucrativos em 2013, via Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse do Governo 

Federal, com o objetivo de nortear a Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde no 

lançamento de futuros editais para seleção de propostas no campo das DST/HIV e Hepatites Virais 

e outros agravos. 
Produto 8: Documento contendo a análise de indicadores que expressam a relação entre o valor 

percentual dos recursos investidos e a distribuição dos investimentos realizados no financiamento 

de subprojetos de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos em 2013, via Sistema de Gestão de 

Convênios e Contratos de Repasse do Governo Federal, por tipo de agravo, pela Secretaria de 

Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde. 
7. Local de Trabalho: Brasília/DF 
8. Duração do contrato: Até 12 (doze) meses. 
      
Os interessados deverão  o CV do dia 05/12/2014 até o 

dia 09/12/2014 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. 
      
  
  
 


