
                                             
     

     

     

                                   

  
  

Contrata 

Consultor na 

modalidade 

PROJETO 914/BRZ/1138  EDITAL Nº 25/2013 
1. Perfil: Código 124/2013: Consultor em projetos 
2. Nª de vagas:01 
3. Qualificação educacional: Nível superior completo em qualquer área de formação. 
4. Experiência profissional: Experiência mínima de 04 (quatro) anos em análise, acompanhamento 

ou avaliação de projetos. 
Conhecimento das normas técnicas que regem processos licitatórios no setor público e dos 

procedimentos adotados pelos organismos internacionais. 
Experiência em acompanhamento de projetos com organizações governamentais (OG) e não-

governamentais (ONG). 
5. Atividades: Pesquisa de metodologia para mapeamento de processos; 
Levantamento e análise informações a cerca do processo de premiação de Organizações da 

Sociedade Civil (OSC), sem fins lucrativos; 
Levantamento e análise dos dados dos subprojetos no Sistema Integrado de Monitoramento de 

Projetos - SIMOP. 
6. Produtos/Resultados esperados: Documento técnico contendo mapeamento do processo de análise 

orçamentária das propostas selecionadas no Edital de Eventos nacionais ou regionais com foco na 

temática DST, HIV/Aids e Hepatites Virais em 2013, com vistas a desenvolver ferramentas 

educacionais. 
  
Documento técnico contendo mapeamento dos subprocessos desenvolvidos pelo Processo Contratos 

e Convênios, com vistas a implementar a melhoria contínua das atividades. 
  
Documento técnico contendo mapeamento do processo de análise orçamentária das propostas 

aprovadas na Chamada para seleção de subprojetos para Pesquisa em DST, HIV/Aids e Hepatites 

Virais em 2013, com vistas a desenvolver ferramentas educacionais. 
  
Documento técnico contendo mapeamento do processo de monitoramento de cadastros dos 

subprojetos e dos dados do contrato – no Sistema de Monitoramento de Subprojetos – SIMOP, com 

vistas a implementação de melhorias no processo. 
  
Documento técnico contendo mapeamento do processo de análise orçamentária das propostas 

aprovadas na Chamada para seleção de subprojetos de prevenção das DST, HIV/Aids e Hepatites 

Virais com populações em situações de maior vulnerabilidade com vistas a desenvolver ferramentas 

educacionais. 
  
Documento técnico contendo mapeamento do processo de habilitação para Premiação de melhores 

práticas na execução de subprojetos com enfoque no controle das DST/Aids e hepatites virais, 

desenvolvidas por Organizações da Sociedade Civil (OSC). 
7. Local de Trabalho: Brasília/DF 
8. Duração do contrato: Até 12 (doze) meses 
      

Os interessados deverão enviar o CV do dia 22/11/2013 até o dia 26/11/2013 no 

endereçohttp://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.Serão desconsiderados os CVs remetidos após a data limite indicada neste edital. Este edital 

também será publicado no site da UNESCO, www.brasilia.unesco.org/vagasprojetos. 
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 

C2 – Edital Completo 

http://www.brasilia.unesco.org/vagasprojetos


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. 
        
  
  
 


