
 

 
 

Contrata 

Consultor na 

modalidade  

PROJETO 914/BRZ/1138 EDITAL Nº 22/2015 

1. Perfil: 052/2015 – Consultor em logística de insumos estratégicos de saúde. 

2. Nª de vagas:01 

3. Qualificação educacional: Nível superior em farmácia 

4. Experiência profissional: Experiência mínima de 3 (três) anos em cadeia logística de insumos 

estratégicos em saúde. Conhecimento em implantação de ações de melhoria de processo de 

aquisição de insumos estratégicos para saúde. Experiência em gestão de contratos para aquisição de 

insumos estratégicos para saúde.  
5. Atividades: Análise dos relatórios de controle de insumos laboratoriais quanto ao movimento de 

estoque (Entradas, Saldos, Remanejamentos, Distribuições); Levantamento da implantação e 

implementação de sistemas relacionados ao controle e gerenciamento logístico do Departamento de 

DST, Aids e Hepatites Virais; Análise do impacto do uso/consumo de testes e insumos laboratoriais 

para assegurar a ampliação das ações de testagens; Análise dos instrumentos de controle utilizados 

para o planejamento das aquisições dos insumos estratégicos de saúde; Levantamento de dados 

gerados a partir do controle logístico de insumos laboratoriais; Análise de indicadores acerca do 

gerenciamento logístico de insumos laboratoriais; Análise dos manuais e procedimentos padrão 

para orientação dos processos de contratações de insumos estratégicos.  
6. Produtos/Resultados esperados: Produto 1: Avaliação da cobertura de testes rápidos de HIV em 

2014 com vistas a subsidiar a elaboração do planejamento para aquisição 2016/2017. Produto 2: 

Avaliação da cobertura de testes rápidos de Sífilis em 2015 com vistas a subsidiar a elaboração do 

planejamento para aquisição 2016/2017. Produto 3: Avaliação da cobertura de Testes Rápidos de 

Hepatites Virais em 2015 com vistas a subsidiar a elaboração do planejamento para aquisição 

2016/2017. Produto 4: Avaliação da cobertura de Testes de Monitoramento de Carga Viral de HIV 

em 2015 com vistas a subsidiar a elaboração do planejamento para aquisição 2016/2017. Produto 5: 

Documento contendo proposta de Procedimento Operacional Padrão (POP) do fluxo logístico de 

ressuprimento e distribuição de teste rápido de HIV para identificação da celeridade de cada 

procedimento. Produto 6: Documento contendo proposta de Procedimento Operacional Padrão 

(POP) do fluxo logístico de ressuprimento e distribuição de teste rápido de Sífilis, para identificação 

da celeridade de cada procedimento.  
7. Local de Trabalho: Brasília/DF 

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

 

Os interessados deverão o CV do dia 28/09/2015 até o dia 02/10/2015 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. 

 


