Contrata
Consultor na
modalidade
PROJETO 914/BRZ/1138 EDITAL Nº 18/2014
1. Perfil: Código 026/2014 – Consultor em gestão de processos de negócio.
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 gestão do conhecimento e/ou
informação. Experiência em gerenciamento de processos de negócio. Experiência em
desenvolvimento de tecnologias de treinamento e desenvolvimento de pessoas. Experiência em
análise e melhoria de processos de negócio.
5. Atividades: Analisar os processos de educação permanente realizados e promovidos pelo
departamento; - Elaborar diagramas de processos do órgão e a sequência na qual são executadas
através da ferramenta Bizagi; - Identificar as não conformidades (problemas) dos processos
detalhados; - Identificar mudanças para otimização dos processos de trabalho.
6. Produtos/Resultados esperados: Produto 1: Documento contendo modelagem do processo de
Desenvolvimento e Gerenciamento de profissionais de saúde que atuam na prevenção de DST, Aids
e Hepatites Virais, com vistas a disponibilizar uma análise detalhada do processo.
Produto 2: Documento contendo modelagem do processo de construção do Plano Anual de
Capacitação do Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites
Virais, com vistas a disponibilizar uma análise detalhada do processo.
Produto 3: Documento contendo modelagem do processo de implantação do Plano Anual de
Capacitação para profissionais de saúde, com vistas a disponibilizar uma análise detalhada do
processo.
Produto 4: Documento contendo modelagem do processo educativo realizado por meio das Rodas
de Conversa do Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites
Virais, com vistas a disponibilizar uma análise detalhada do processo.
Produto 5: Documento contendo modelagem do processo educativo realizado através de Oficinas
instrucionais, promovidas pelo Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e
Hepatites Virais, com vistas a disponibilizar uma análise detalhada do processo.
Produto 6: Documento técnico contendo modelagem do processo de avaliação das ações de
Educação Permanente para profissionais de saúde, promovidas pelo Departamento de Vigilância,
Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais, com vistas a disponibilizar uma análise
detalhada desse processo.
7. Local de Trabalho: Brasília/DF
8. Duração do contrato: Até 12 (doze) meses.
1. Perfil: Código 027/2014 – Consultor em infectologia
2. Nª de vagas:01
3. Qualificação educacional: Nível superior completo em medicina;
Pós-graduação em
infectologia
4. Experiência profissional: Experiência mínima de 05 (cinco) anos em manejo clínico das infecções
pelo HIV e doenças associadas. Experiência em implementação de ações de tratamento e prevenção
de doenças e promoção da saúde. Experiência na elaboração de documentos técnicos e científicos
que difundem conhecimentos da área médica.
5. Atividades: Realizar pesquisa bibliográfica; Levantar, rever bibliografia e leitura para
elaboração de documentos; Participar de reuniões de comissões e comitês dos agravos em destaque;
Participar de reuniões com grupos de trabalho com participantes internos e externos do Ministério
da Saúde.
6. Produtos/Resultados esperados: Produto 1: Documento contendo revisão de literatura sobre o uso
do antirretroviral Dolutegravir: análise para avaliação quanto a incorporação do medicamento no
SUS.
Produto 2: Documento contendo revisão de literatura sobre o uso do antirretroviral Raltegravir
para coinfecção TB-HIV, com vistas a análise para incorporação de novo esquema de tratamento
no Sistema Único de Saúde.
Produto 3: Documento contendo proposta de conteúdo técnico para construção do protocolo de
manejo clínico em casos de infecção pelo HIV2.
Produto 4: Documento contendo revisão de literatura sobre o uso da Prova Tuberculínica de
Derivado Protéico Purificado (PPD) para indicação de Tratamento da Infecção Latente da
Tuberculose (ILTB).

Produto 5: Documento contendo proposta de diretrizes relacionadas ao manejo da infecção pelo
HIV, para atingir as metas 90/90/90, que visam alcançar, até 2020: 90% das pessoas vivendo com
HIV saibam seu status; 90% das pessoas diagnosticadas recebam terapia antirretroviral contínua;
e 90% das pessoas recebendo tratamento possuam carga viral indetectável.
Produto 6: Documento contendo revisão de literatura sobre o uso do Atazanavir, Lopinavir e de
outros Inibidores de Protease para esquema de segunda linha de tratamento com antirretroviral.
Produto 7: Documento contendo revisão de literatura sobre o uso da Zidovudina, Abacavir e outros
Inibidores da Transcriptase Reversa Nucleosídios/Nucleotídios (ITRN) para esquemas de primeira
linha de tratamento com antirretroviral.
7. Local de Trabalho: Brasília/DF
8. Duração do contrato: Até 12 (doze) meses.
Os
interessados
deverão o
CV
do
dia 13/11/2014 até
o
dia 17/11/2014 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.

