Contrata
Consultor na
modalidade

PROJETO 914/BRZ/1138 EDITAL Nº 14/2015
1. Perfil: 35/2015: Consultor em biologia molecular
2. Nª de vagas:01
3. Qualificação educacional: Nível superior completo em ciências biológicas. Pós-graduação em
biologia.
4. Experiência profissional: Experiência mínima de 4 (quatro) anos em biologia molecular.
Conhecimento de técnicas de biologia molecular e acompanhamento de atividades em retrovírus.
Experiência em estratégia de melhoramento e otimização dos processos para redes laboratoriais.
Conhecimento em DST/AIDS/HIV e Hepatites Virais.
5. Atividades: Participar de reuniões com as Coordenações Estaduais, Municipais de DST/Aids e
Hepatites Virais e técnicos das coordenações dos estados do, Amazonas, Rio de Janeiro e Rio
Grande do Sul. Levantamento bibliográfico de publicações atualizadas referentes à genotipagem de
Hepatite B; Pesquisar e analisar dados para a construção de propostas estratégicas;
Participar de reuniões com grupos de trabalho.
6. Produtos/Resultados esperados: Produto 1: Documento contendo análise da produção ambulatorial
de testes rápidos de Hepatite C e HIV no SUS entre 2013 e 2014, conforme informações de saúde
disponibilizadas pelo DATASUS, com a finalidade de identificar os estados com subnotificações e
apresentar propostas de adequação para o aprimoramento da informação gerencial. Produto 2:
Documento contendo informações técnicas sobre a disponibilidade de equipamentos e o transporte
de amostras na Rede de sorologia automatizada de Hepatites Virais do estado do Amazonas, haja
vista que este possui a terceira maior taxa nacional de incidência por 100.000 habitantes, com a
finalidade de disponibilizar subsídios técnicos para otimização da Rede de sorologia automatizada
de Hepatites Virais. Produto 3: Documento contendo informações sobre a capilaridade dos testes
rápidos de HIV e Sífilis nos municípios e unidades de saúde do Rio Grande do Sul, no âmbito da
Cooperação Interfederativa, com o objetivo de identificar as ações necessárias para aperfeiçoar a
rede de diagnóstico do HIV e Sífilis no estado do Rio Grande do Sul. Produto 4: Documento
contendo diagnóstico situacional da Rede de Laboratórios para monitoramento do HIV no estado
do Rio de Janeiro, considerando-se que o estado possui o segundo maior coeficiente de mortalidade
do país, com a finalidade de disponibilizar subsídios técnicos para otimização da Rede e redução no
tempo de espera da entrega de resultados ao paciente. Produto 5: Documento contendo estudo dos
genótipos existentes para Hepatite B nas regiões brasileiras, considerando as referências
publicadas, com vistas a identificar se existe correlação entre o perfil do genótipo brasileiro e o uso
de medicamentos antirretrovirais e como consequência analisar a necessidade de implementação de
novos testes para o genótipo do vírus HBV. Produto 6: Documento contendo a média da primeira
contagem de LT CD4/CD8 por indivíduo estratificado por estado e por faixa etária, com o objetivo
de identificar se o diagnóstico de indivíduos HIV positivos, está sendo realizado precocemente.
Documento contendo estudo dos genótipos existentes para Hepatite B nas regiões brasileiras,
considerando as referências publicadas, com vistas a identificar se existe correlação entre o perfil
do genótipo brasileiro e o uso de medicamentos antirretrovirais e como consequência analisar a
necessidade de implementação de novos testes para o genótipo do vírus HBV.
7. Local de Trabalho: Brasília/DF
8. Duração do contrato: Até 12 (doze) meses
1. Perfil: Código 36/2015 – Consultor em eventos
2. Nª de vagas:01
3. Qualificação educacional: Nível superior completo em qualquer área de formação
4. Experiência profissional: Experiência mínima de 6 (seis) anos em em organização de eventos
técnicos científicos. Experiência em planejamento de eventos técnicos científicos. Experiência na
promoção e avaliação de ações voltadas às DST/AIDS/HV. Experiência no trabalho com
organizações governamentais e com organizações não governamentais (ONG). Experiência em
promoção de eventos.
5. Atividades: Analisar as ajudas memórias dos eventos. Avaliar documentação final resultante das
reuniões e eventos. Participar de reuniões com o corpo técnico do DDAHV. Levantar e analisar de

dados. Participar de reunião com as áreas técnicas envolvidas com os eventos descritos.
Pesquisar e realizar estudo da metodologia aplicada ao desenvolvimento das análises e avaliações.
6. Produtos/Resultados esperados: Produto 1: Documento contendo avaliação do processo de
participação do Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites
Virais no XXIX Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, com
identificação dos principais aspectos técnicos, contribuições ao projeto 914/BRZ/1138, bem como
encaminhamentos futuros. Produto 2: Documento contendo avaliação do processo de participação
do Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais no XXXI
Congresso Estadual – COSEMS e 1º Congresso Regional de Secretários Municipais de Saúde do
Centro Oeste, Sudeste e Sul, com identificação dos principais aspectos técnicos, contribuições ao
projeto 914/BRZ/1138 e encaminhamentos futuros. Produto 3: Documento contendo avaliação do
processo de participação do Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e
Hepatites Virais no 51º Congresso da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, com identificação
dos principais aspectos técnicos, contribuições ao projeto 914/BRZ/1138 e encaminhamentos
futuros. Produto 4: Documento contendo avaliação do processo de participação do Departamento
de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais no XI Congresso Brasileiro
de Saúde Coletiva, com identificação dos principais aspectos técnicos, contribuições ao projeto
914/BRZ/1138 e encaminhamentos futuros. Produto 5: Documento contendo avaliação do processo
de participação do Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites
Virais na XV Conferência Nacional de Saúde, com identificação dos principais aspectos técnicos,
contribuições ao projeto 914/BRZ/1138 e encaminhamentos futuros.
7. Local de Trabalho: Brasília/DF
8. Duração do contrato: Até 12 (doze) meses
Os interessados deverão o CV do dia 04/05/2015 até o dia 08/05/2015 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.

