
                                             
     

     

     

                                   

  
  

Contrata 

Consultor na 

modalidade 

PROJETO   914/BRZ/1138   EDITAL Nº 23/2013 
1. Perfil: Código 121/2013 - Consultor em logística de Insumos estratégicos de saúde 
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 cadeia logística de insumos 

estratégicos em saúde. 
Conhecimento de política de prevenção e normas de vigilância sanitária. 
Conhecimento de cadeia logística de medicamentos, antirretrovirais, vacinas e preservativos 

destinados à prevenção e tratamento das DST/HIV/aids e/ou Hepatites Virais. 
5. Atividades: Levantar as informações referentes à logística de ressuprimento realizado para o 

estado de São Paulo; 
Levantar informações referentes às doações para os países que formam o Programa de Cooperação 

Internacional, junto ao Ministério da Saúde. 
Levantar e analisar informações referentes ao ressuprimento de mmedicamentos; 
Levantar e analisar informações sobre ressuprimento de antirretrovirais da Classe dos 

medicamentos Nucleosídeos; 
Detalhar fluxos logísticos; 
Elaborar pesquisa e definição de processos de negócios. 
6. Produtos/Resultados esperados: Documento técnico contendo mapeamento do processo de doação 

de medicamentos para os países do Programa de Cooperação Internacional – PCI, com vistas a 

melhoria do processo. 
Documento técnico contendo mapeamento do processo de planejamento para aquisição de 

medicamentos antirretrovirais pediátricos, com vistas a otimização do processo. 
Documento técnico contendo mapeamento do processo de ressuprimento dos antirretrovirais para 

o estado de São Paulo em 2013, por se tratar da unidade federativa com maior número de pacientes 

HIV, Aids em tratamento e por apresentar uma logística diferenciada em relação aos outros 

estados, para identificação de lacunas e melhoria do processo . 
Documento técnico contendo mapeamento do processo de análise do comportamento de consumo 

dos Inibidores de Protease distribuídos em 2013, para aprimorar o processo de planejamento das 

futuras aquisições.  
Documento técnico contendo mapeamento do processo utilizado pelo Departamento para 

ressuprimento dos medicamentos antirretrovirais da Classe dos Nucleosídeos as unidades 

federadas. 
Documento técnico contendo mapeamento do processo de monitoramento de distribuição, 

cobertura e estoque dos medicamentos antirretrovirais nos Estados.  
7. Local de Trabalho: Brasília/DF 
8. Duração do contrato: Até 12 (doze) meses. 
1. Perfil: Código 122/2013 – Consultor em gestão de pessoas 
2. Nª de vagas:01 
3. Qualificação educacional: Nível superior completo em qualquer área de conhecimento. 
4. Experiência profissional: Experiência mínima de 04 (quatro) anos em gestão de pessoas, gestão da 

informação e conhecimento de procedimentos de seleção e contratação de pessoas. 
Experiência em desenvolvimento de tecnologias de treinamento e desenvolvimento de pessoas. 
Conhecimento de normas para contratação de pessoa física no âmbito de projetos de cooperação 

técnica internacional firmados com organismos internacionais. 
5. Atividades: Reuniões com colaboradores do Departamento para elaboração dos programas; 
Pesquisa de campo; 
Avaliação de documentos; 
Pesquisa bibliográfica; 
Pesquisa de documentos referenciais acerca de mapeamento de processos; 



Realizar estudos sobre os processos da área de Gestão e Governança e suas necessidades. 
6. Produtos/Resultados esperados: Documento técnico contendo detalhamento do processo de 

acolhimento para novos colaboradores do Departamento, para proposta aprimoramento do método 

utilizado. 
Documento técnico contendo mapeamento do processo realizado para veiculação de edital para 

seleção de pessoal no âmbito do projeto, com vista a identificação de lacunas para otimização do 

processo. 
Documento técnico contendo mapeamento do processo de avaliação de desempenho dos 

colaboradores do Departamento, contendo fluxo de atividades, objeto, detalhamento das atividades, 

responsáveis, entradas e saídas. 
Documento técnico contendo mapeamento do processo de rescisão de contrato de consultoria do 

projeto, com vistas ao aprimoramento das atividades. 
Documento técnico contendo mapeamento do processo para elaboração e consolidação das 

informações referentes a declaração de rendimentos pagos a consultores por organismos 

internacionais, objetivando a otimização do processo. 
Documento técnico contendo mapeamento do processo de solicitação e seleção de estagiários para o 

Departamento, com vistas a melhoria do processo realizado. 
7. Local de Trabalho: Brasília/DF 
8. Duração do contrato: Até 12 (doze) meses. 
      
Os interessados deverão  o CV do dia 18/11/2013 até o 

dia 22/11/2013 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. 
      
  
  
 


