
   
  
  

                                             

                                                  

  
  

Contrata 

Consultor na 

modalidade 

PROJETO 914/BRZ/1138  EDITAL Nº 19/2013 
1. Perfil: Código 096/2013 – Consultor em gestão de recursos materiais 
2. Nª de vagas:01 
3. Qualificação educacional: Nível superior completo em qualquer área de conhecimento. 
4. Experiência profissional: Experiência mínima de 05 (cinco) anos em gestão de recursos materiais e 

patrimoniais. Experiência em planejamento organizacional. 
Conhecimento em controle de materiais de consumo e bens permanentes. 
5. Atividades: - Levantamento e análise do controle patrimonial do Departamento de Vigilância 

Prevenção e Controle de DST, AIDS e Hepatites Virais; 
- Estudo sobre informações técnicas de Gestão em manutenção de equipamentos e controle de 

estoque; 
- Levantamento e análise dos bens patrimoniais adquiridos; 
- Realização de estudo em logística patrimonial e controle de estoque básico e estratégico; 
- Levantamento e análise de inventário. 
6. Produtos/Resultados esperados: Documento técnico contendo detalhamento do processo de registro 

de controle de estoque, com identificação de lacunas e proposta de melhoria do sistema de controle 

de estoque, visando a implantação de ferramenta de código de barras para otimização do processo. 
Documento técnico contendo mapeamento do processo realizado para a gestão da manutenção de 

equipamentos, visando viabilidade de implantação para a melhoria do processo de gestão de 

patrimônio do projeto. 
Documento técnico contendo mapeamento do processo realizado para a gestão de estoque visando 

implantação de metodologia para a melhoria do processo para o projeto. 
Documento técnico contendo mapeamento do processo realizado para inventariar os bens 

adquiridos por meio do projeto, com vistas a organização e segurança patrimonial. 
Documento técnico contendo fluxo do processo de comunicação para sistematizar as informações de 

aquisição de bens no âmbito do projeto com vistas ao aprimoramento da gestão patrimonial. 
Documento técnico contendo detalhamento do processo de logística reversa utilizada pelo projeto 

para gerenciamento de redução, movimentação e disposição de resíduo de produtos e embalagens. 
Documento técnico contendo fluxo do processo para expedição de materiais contratados de serviços 

gráficos do fornecedor para o destinatário final, com vistas a otimização do processo. 
Documento técnico contendo detalhamento do processo de regularização e identificação dos bens 

adquiridos por meio do projeto para transferência ao Ministério da Saúde, com vistas a otimização 

do processo. 
7. Local de Trabalho: Brasília/DF 
8. Duração do contrato: Até 12 (doze) meses 
1. Perfil: Código 097/2013: Consultor em planejamento e gestão. 
2. Nª de vagas:01 
3. Qualificação educacional: Nível superior em qualquer área de formação. 
4. Experiência profissional: Experiência mínima de 06 (seis) anos em planejamento, gestão e 

execução de orçamento público. Conhecimento em projetos financiados por meio de cooperação 

técnica na área da saúde pública. Experiência em implementação e avaliação de políticas públicas 
5. Atividades: -  Análise dos processos referentes à seleção de projetos via Sistema de Gestão de 

Convênios do Ministério da Saúde (GESCON) e Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de 

Repasse do Governo Federal (SICONV). 
- Levantamento das necessidades de aplicação de controle e supervisão das propostas selecionadas 

via Sistema de Gestão de Convênios do Ministério da Saúde (GESCON) e Sistema de Gestão de 

Convênios e Contratos de Repasse do Governo Federal (SICONV). 
- Mapeamento do caminho crítico referente aos prazos do Processo Contratos e Convênios. 



- Análise dos subprocessos envolvendo o Edital nº 19/2013 – Chamada para Seleção de Projetos de 

instituições Privadas sem Fins Lucrativos para Ações de Prevenção e Promoção em Vigilância em 

Saúde que visem o fortalecimento e/ou a ampliações de ações de base comunitária, que contribuam 

para a vigilância, prevenção e controle das DST, HI/Aids, hepatites virais, tuberculose, hanseníase, 

malária e dengue, de forma articulada com os serviços públicos de saúde, consoante os princípios e 

diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS) e que promovam a instersetorialidade. 
- Análise dos subprocessos envolvendo o Edital nº 20/2013 – Chamamento de Estudos e Pesquisas 

Aplicadas em Vigilância em Saúde que visem divulgar as linhas temáticas de pesquisa e estudos 

prioritários para o ano de 2013, a fim de que as instituições manifestem interesse em colaborar com 

a SVS/MS, por meio da apresentação de projetos que contribuam para o fortalecimento das ações 

de vigilância em saúde, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). 
6. Produtos/Resultados esperados: Documento técnico contendo mapeamento do Sistema de Gestão 

de Convênios do Ministério da Saúde (GESCON) nos exercícios 2012 e 2013, com o objetivo de 

maximizar as interfaces entre os diversos atores envolvidos neste processo.  
Documento técnico contendo mapeamento do Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de 

Repasse do Governo Federal (SICONV) nos exercícios 2012 e 2013, com o objetivo de maximizar as 

interfaces entre os diversos atores envolvidos neste processo. 
Documento técnico contendo mapeamento das dificuldades referentes aos pareceres técnicos 

econômicos dos projetos selecionados no Edital nº 20/2013 – Chamamento de Estudos e Pesquisas 

Aplicadas em Vigilância em Saúde, visando aprimorá-los para os próximos Editais com o objetivo 

de reduzir riscos. 
Documento técnico contendo mapeamento das dificuldades referentes aos pareceres técnicos 

econômicos dos projetos selecionados no Edital nº 19/2013 – Chamada para Seleção de Projetos de 

Instituições Privadas sem Fins Lucrativos para Ações de Prevenção e Promoção em Vigilância em 

Saúde, visando aprimorá-los para os próximos Editais com o objetivo de reduzir riscos. 
Documento técnico contendo o mapeamento dos subprocessos referentes aos Comitês de 

Habilitação dos processos licitatórios, com vistas a propor melhorias garantindo maior eficiência e 

eficácia. 
Documento técnico contendo o mapeamento do caminho crítico dos prazos referente ao processo de 

análise técnica e econômica, com vista a propor melhorias referentes a este subprocessos. 
Documento técnico contendo mapeamento do processo de monitoramento das propostas 

financiadas via Sistema de Gestão de Convênios do Ministério da Saúde (GESCON), com vistas a 

maximizar a eficiência e a eficácia na gestão. 
Documento técnico contendo mapeamento do processo de monitoramento das propostas 

financiadas via Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse do Governo Federal 

(SICONV), com vistas a maximizar a eficiência e a eficácia na gestão. 
7. Local de Trabalho: Brasília/DF 
8. Duração do contrato: Até 12 (doze) meses 
      
Os interessados deverão  o CV do dia 30/10/2013 até o 

dia 03/11/2013 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. 
      
  
  
 


