Contrata
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PROJETO 914/BRZ/1138 EDITAL Nº 15/2015
1. Perfil: Código 38/2015 – 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 6 (seis) anos em avaliação do processo logístico
de insumos estratégico em saúde. Experiência em gestão de contratos para aquisição de insumos
estratégicos para saúde. Conhecimento em implantação de ações de melhoria de processos de
aquisição de insumos estratégicos para saúde. 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: Analisar o monitoramento logístico realizado para medicamentos distribuídos nos
almoxarifados estaduais e municipais. Analisar o fluxo e encaminhamentos do processo de
aquisição de compras de insumos estratégicos para o tratamento de Aids. Participar de reunião
com técnicos do DDAHV. Pesquisar informações no SICLOM. Avaliar dados sobre cobertura de
medicamentos antirretrovirais. Avaliar dados sobre a distribuição de medicamentos
antirretrovirais.
6. Produtos/Resultados esperados: Produto 1: Documento contendo análise do processo logístico em
decorrência da incorporação do medicamento Dose Fixa Combinada – DFC Tenofovir 300 mg +
Lamivudina 150mg (2x1), a partir das recomendações do Departamento de Vigilância, Prevenção e
Controle das DST, Aids e Hepatites Virais para os Estados. Produto 2: Documento contendo análise
da relação do consumo efetivo do medicamento Etravirina 100mg, com base nas indicações de uso
do medicamento pelo Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do HIV/AIDS. Produto 3:
Documento contendo avaliação das etapas do fluxo de aquisição do medicamento antirretroviral
Atazanavir 200 e 300mg, realizadas pelo Ministério da Saúde nos anos de 2013 e 2014. Produto 4:
Documento contendo análise da evolução do uso do medicamento pediátrico Raltegravir 100mg, a
partir da incorporação pelo Ministério da Saúde em 2015. Produto 5: Documento contendo análise
comparativa entre os anos de 2014 a 2015, em relação ao número de pacientes, consumo médio
mensal e cobertura do medicamento, Tenofovir 300mg + Lamivudina 150mg + Efavirenz 600mg (‘3
em 1’), nos estados do Rio Grande do Sul e Amazonas. Produto 6: Documento contendo análise da
programação estimada no exercício de 2015, para aquisição dos medicamentos antirretroviral
Lopinavir 200mg + Ritonavir 50mg(lpv/R) para tratamento das DST e AIDS, dos pacientes em uso.
7. Local de Trabalho: Brasília/DF
8. Duração do contrato: até 12 (doze) meses
Os interessados deverão o CV do dia 11/05/2015 até o dia 15/05/2015 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, 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.

