Contrata
Consultor na
modalidade
PROJETO 914/BRZ/1138 EDITAL Nº 22/2014
1. Perfil: 041/2014 - Consultor em logística.
2. Nª de vagas:01
3. Qualificação educacional: Nível superior completo em logística e/ou especialização em logística.
4. Experiência profissional: Experiência mínima de 03 (três) anos em processo logístico de insumos.
Experiência em análise de processo de gestão insumos laboratoriais. Experiência em planejamento
organizacional. Experiência em processos de implementação de melhorias no processo logístico.
5. Atividades: Identificar os mecanismos utilizados no processo logístico de armazenagem e
expedição de insumos laboratoriais; Analisar os mecanismos de planejamento logístico de insumos
laboratoriais; Identificar e analisar as medidas de prevenção ao erro na distribuição e transporte
dos insumos laboratoriais.
6. Produtos/Resultados esperados: Produto 1: Documento contendo o mapeamento do processo de
armazenamento dos insumos laboratoriais para detecção do HIV com vistas à identificação de
pontos críticos para a otimização do processo. Produto 2: Documento contendo o mapeamento do
processo de distribuição dos insumos laboratoriais para detecção do HIV com vistas à identificação
de pontos críticos para a otimização do processo. Produto 3: Documento contendo proposta de
aperfeiçoamento dos processos de armazenamento e distribuição dos insumos laboratoriais para
detecção do HIV que possibilitem a maior celeridade e confiabilidade dos exames realizados na
rede de atendimento aos pacientes do SUS.
7. Local de Trabalho: Brasília/DF
8. Duração do contrato: Até 6 (seis) meses.
1. Perfil: 042/2014 – Consultor em saúde pública.
2. Nª de vagas:01
3. Qualificação educacional: Nível superior completo na área da saúde. Pós-graduação na área da
saúde.
4. Experiência profissional: Experiência mínima de 06 (seis) anos em saúde pública ou em serviços
públicos de atenção à saúde em DST e Aids. Conhecimentos em planejamento de políticas públicas
de saúde e legislação do Sistema Único de Saúde. Experiência no desenvolvimento de ações de
prevenção destinadas às populações-chave. Experiência em elaboração ou revisão de documentos
referenciais voltados às DST/HIV/aids.
5. Atividades: Participar de reuniões com o Projeto para definição de ações; Atender reuniões de
coordenação com os Comitês instituídos para a organização do X Congresso; Realizar
levantamento bibliográfico acerca de prevenção, tratamento e assistência ao HIV e Aids; Realizar a
análise de textos e documentos produzidos por instituições nacionais e internacionais. Contatar
instituições nacionais e internacionais.
6. Produtos/Resultados esperados: Produto 1: Documento contendo texto técnico sobre os principais
aspectos a serem abordados na programação científica do X Congresso Brasileiro de Prevenção das
DST e Aids, com base no tema do Congresso, destacando a importância da temática para o
aprimoramento das ações de enfrentamento da epidemia. Produto 2: Documento contendo
descrição detalhada para o funcionamento dos Comitês de coordenação; científico; cultural; áreas
temáticas; guia para submissão de abstracts e bolsas, para o X Congresso Brasileiro de Prevenção
das DST e Aids, com base em experiências das Conferências Internacionais. Produto 3: Documento
contendo proposta detalhada da programação científica para o X Congresso Brasileiro de
Prevenção as DST e Aids, bem como sugestão para exposição dos subtemas. Produto 4: Documento
contendo proposta de guia com orientações para apresentação oral, apresentação de pôsteres orais
e fixos, com vistas a nortear os participantes aprovados na submissão de trabalhos para o X
Congresso Brasileiro de Prevenção as DST e Aids. Produto 5: Documento contendo proposta de
plano de relatoria para X Congresso Brasileiro de Prevenção as DST e Aids, abordando a
organização e capacitação da equipe e coordenação do relatório final. Produto 6: Documento
contendo análise crítica, baseada nos relatórios e nas discussões técnicas que ocorreram durante o
congresso, bem como apresentação do relatório final do X Congresso Brasileiro de Prevenção as
DST e Aids.

7. Local de Trabalho: Brasília/DF
8. Duração do contrato: Até 12 (doze) meses.

1. Perfil: 050/2014 – 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 05 (cinco) anos 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.
5. Atividades: Avaliar documentação final resultante das reuniões e eventos; Realizar pesquisa e
estudo de metodologia aplicada ao desenvolvimento de processos; Participar de reuniões com o
corpo técnico do Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, AIDS e Hepatites
Virais; Realizar levantamento e análise de dados; Realizar pesquisa bibliográfica.
6. Produtos/Resultados esperados: Produto 1: Documento contendo avaliação do processo de
participação do Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais no Seminário de promoção da
saúde, integralidade da atenção e práticas de cuidado nas comunidades remanescentes de
Quilombos e controle Social, om vistas à identificação e detalhamento das principais contribuições
ao projeto 914BRZ1138, bem como os principais aspectos técnicos abordados e encaminhamentos
para ações futuras. Produto 2: Documento contendo avaliação do processo de participação do
Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais na Reunião Ampliada da Cooperação
Interfederativa, com vistas à identificação e detalhamento das principais contribuições ao projeto
914BRZ1138 e dos principais aspectos técnicos, bem como proposta de encaminhamentos técnicos
para futuras ações. Produto 3: Documento contendo avaliação do processo de participação do
Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais na ação de lançamento do livro dos 30 anos de Aids,
com vistas à identificação e detalhamento das principais contribuições ao projeto 914BRZ1138 e
dos principais aspectos técnicos, bem como proposta de encaminhamentos para futuras ações.
Produto 4: Documento contendo avaliação do processo de participação do Departamento de DST,
Aids e Hepatites Virais no Curso sobre Transgêneros, Transexuais, Direitos Humanos e Promoção
da Saúde, com vistas à identificação e detalhamento das principais contribuições ao projeto
914BRZ1138 e dos principais aspectos técnicos, com proposta de encaminhamentos para futuras
ações. Produto 5: Documento contendo avaliação do processo de participação do Departamento de
DST, Aids e Hepatites Virais na Oficina de Promoção da Saúde, Integralidade da Atenção e
Práticas de Cuidado nas Comunidades Remanescentes de Quilombo e o Controle Social, com ênfase
nas DST/Aids e Hepatites Virais – Região Sudeste, com vistas à identificação e detalhamento das
principais contribuições ao projeto 914BRZ1138 e dos principais aspectos técnicos, com proposta
de encaminhamentos para futuras ações. Produto 6: Documento contendo avaliação do processo de
participação do Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais no Comissão Nacional de DST, Aids
e Hepatites Virais – CNAIDS, com vistas à identificação e detalhamento das principais
contribuições ao projeto 914BRZ1138 e dos principais aspectos técnicos, com proposta de
encaminhamentos para futuras ações.
7. Local de Trabalho: Brasília/DF
8. Duração do contrato: Até 12 (doze) meses.
1. Perfil: 052/2014 - Consultor em avaliação de projetos.
2. Nª de vagas:01
3. Qualificação educacional: Nível superior completo em qualquer área de conhecimento.
4. Experiência profissional: Experiência mínima de 03 (três) anos em análise, acompanhamento ou
avaliação de projetos. Experiência em análise de dados com ênfase nas DST/HIV/aids e/ou
Hepatites Virais. Experiência em análise de programas e/ou projetos voltados à saúde pública.
Conhecimento de políticas públicas e processos de gestão de programas e/ou projetos.
5. Atividades: Levantar informações sobre projetos de pesquisa fomentados pelo DDAHV, no banco
de dados do SIMOP; Analisar informações sobre projetos de pesquisa fomentados pelo Ministério
da saúde na área de DST, HIV, aids e Hepatites Virais, no banco de dados da Pesquisa Saúde.
6. Produtos/Resultados esperados: Produto 1: Documento técnico contendo Policy Brief de pesquisa
realizada sobre os Fatores Determinantes das Vulnerabilidades das Travestis a Infeção pelo HIV e
demais DSTs no Estado do Ceará, por meio de projetos de pesquisa financiados pelo Departamento

de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais. Produto 2: Documento
técnico contendo Policy Brief sobre a pesquisa realizada com a metodologia Respondent Driven
Sampling (RDS) sobre Estudo comportamental com crianças e adolescentes em situação de rua
para a identificação de comportamentos sexuais de risco e uso de drogas nos Municípios de Porto
Alegre e Rio Grande, por meio de projetos financiados pelo Departamento de Vigilância, Prevenção
e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais. Produto 3: Documento técnico contendo Policy Brief
de pesquisa realizada sobre Homofobia e violência: Estudo sobre os discursos e ações das tradições
religiosas brasileiras em relação ao grupo GLBT, em municípios do Rio de Janeiro, por meio de
projetos financiados pelo Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST/AIDS e
Hepatites Virais. Produto 4: Documento técnico contendo Policy Brief da pesquisa realizada sobre
Sexualidade, atitude e comportamento preventivos relacionados à infecção pelo HIV entre adultos
com mais de 50 anos, em municípios de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, por meio de projetos
financiados pelo Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites
Virais. Produto 5: Documento técnico contendo Policy Brief de pesquisa realizada sobre Condições
de saúde, convivência familiar e comunitária de crianças que nasceram sob risco da transmissão
vertical do HIV ou que vivem com HIV/Aids em Fortaleza/CE, por meio de projetos financiados
pelo Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais. Produto
6: Documento técnico contendo Policy Brief de pesquisa realizada sobre Projeto Estudo sócio
comportamental em mulheres HIV-Positivas que não fizeram a profilaxia para transmissão
Vertical no Município do Rio de Janeiro, por meio de projetos financiados pelo Departamento de
Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais.
7. Local de Trabalho: Brasília/DF
8. Duração do contrato: Até 12 (doze) meses.
1. Perfil: 053/2014 - Consultor em gestão de projetos.
2. Nª de vagas:01
3. Qualificação educacional: Nível superior completo na área da saúde ou em ciências humanas. Pósgraduação em gerenciamento de projetos.
4. Experiência profissional: Experiência mínima de 06 (seis) anos em gerenciamento de projetos;
Experiência em projetos voltados às DST/HIV/aids e/ou Hepatites Virais; Experiência em
acompanhamento de projetos com organizações governamentais (OG) e não-governamentais
(ONG); Experiência em pesquisa e desenvolvimento tecnológico; Experiência em análise,
monitoramento e acompanhamento da execução orçamentária e financeira de projetos.
5. Atividades: Identificar os subprojetos de pesquisa e de desenvolvimento tecnológico; Identificar e
analisar dados referentes ao campo da prevenção das DST/HIV/Aids; Identificar e analisar dados
dos subprojetos de eventos relacionados ao tema das DST/HIV/aids e hepatites virais; Analisar o
risco de financiamento e de desempenho de das ações de projetos de testagem; Identificar dados
dentre a totalidade de subprojetos aqueles referentes ao campo de Direitos humanos em 2012;
Identificar os subprojetos no campo das Hepatites Virais e consolidar seus principais achados;
Identificar os subprojetos estratégicos de pesquisa e desenvolvimento tecnológico relacionados ao
tema das DST/HIV/Aids e Hepatites virais.
6. Produtos/Resultados esperados: Produto 1: Documento o contendo a produtividade científica
advinda dos subprojetos de pesquisa e desenvolvimento tecnológico financiados pelo Departamento
de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais, no período de 2010 a 2014
com vistas a avaliar os resultados dos subprojetos. Produto 2: Estudo quantitativo e do conteúdo
técnico dos subprojetos no campo da Prevenção das DST/HIV/Aids período de 2011 a 2012, com o
objetivo de identificar linhas temáticas de referência para o lançamento de futuros editais neste
campo. Produto 3: Documento contendo análise de risco dos subprojetos de eventos relacionados ao
tema das DST/HIV/aids e hepatites virais executados em 2013, para avaliação do desempenho dos
subprojetos financiados pelo Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e
Hepatites Virais relacionados a essa temática. Produto 4: Documento contendo análise de risco dos
subprojetos estratégicos de fluído oral relacionados ao tema das DST/HIV/aids e hepatites virais
executados em 2013, para avaliação do desempenho dos subprojetos financiados pelo
Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais relacionados a
essa temática. Produto 5: Estudo quantitativo e do conteúdo técnico dos subprojetos no campo dos
Direitos Humanos em 2012, com o objetivo de identificar linhas temáticas de referência para o
lançamento de futuros editais neste campo. Produto 6: Estudo quantitativo e do conteúdo técnico
dos subprojetos no campo das hepatites virais, com o objetivo de identificar linhas temáticas de
referência para o lançamento de futuros editais neste campo. Produto 7: Documento contendo
análise de risco dos subprojetos estratégicos de pesquisa e desenvolvimento tecnológico
relacionados ao tema das DST/HIV/aids e hepatites virais executados, para avaliação do

desempenho dos subprojetos financiados pelo Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle
das DST, Aids e Hepatites Virais relacionados a essa temática.
7. Local de Trabalho: Brasília/DF
8. Duração do contrato: Até 12 (doze) meses.

1. Perfil: 055/2014 – Consultor em projetos de Cooperação Internacional.
2. Nª de vagas:01
3. Qualificação educacional: Nível superior completo em relações internacionais. Pós-Graduação em
relações internacionais.
4. Experiência profissional: Experiência mínima de 03 (três) anos em análise de projetos de acordos
de cooperação internacional. Experiência em acompanhamento de projetos com organizações
governamentais e não governamentais. Experiência em gestão de acordos e convênios
interinstitucionais. Experiência em elaboração de programas de cooperação em parceria com
Organizações Internacionais e agência de fomento de intercâmbio.
5. Atividades: Realizar pesquisa bibliográfica complementar; Identificar literatura referente ao
tema principal. Identificar evidências científicas a respeito da literatura sobre intercâmbio
interinstitucional; Analisar mecanismos de apoio a fomento de parcerias interinstitucional;
Elaborar estudo de viabilidade de cooperação internacional interinstitucional.
6. Produtos/Resultados esperados: Produto 1: Documento contendo estudo dos mecanismos e aspectos
relacionados ao incentivo e fomento à pesquisa para o Departamento de Vigilância, Prevenção e
Controle das DST, Aids e Hepatites Virais, com vistas a relacionar a importância da pesquisa com a
implementação de políticas e ações do DDAHV para o enfrentamento da epidemia. Produto 2:
Documento contendo estudo de viabilidade para ampliação de novas formas de cooperação
internacional interinstitucional ao Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST,
Aids e Hepatites Virais, para aprimorar mecanismos de busca por parceiros na resposta frente à
AIDS. Produto 3: Documento contendo estudo de viabilidade para identificar novas parcerias, com
vistas ao aprimoramento dos mecanismos de cooperação técnica a partir dos eixos temáticos
prioritários do Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais
em DST AIDS e HV, frente à resposta e efetividade nos resultados para sociedade. Produto 4:
Documento contendo estudo de viabilidade de parcerias mediante apoio ao fomento com
universidades que possuem trabalho de destaque, no que tange à resposta à AIDS, por meio de
intercâmbio acadêmico. Produto 5: Documento contendo estudo de viabilidade de parcerias
mediante apoio ao fomento com universidades que possuem trabalho de destaque, no que tange à
resposta à hepatites B, C e Sífilis, por meio de intercâmbio acadêmico.
7. Local de Trabalho: Brasília/DF
8. Duração do contrato: Até 12 (doze) meses.
1. Perfil: 056/2014 – Gestão documental.
2. Nª de vagas:01
3. Qualificação educacional: Nível superior completo em qualquer área de formação.
4. Experiência profissional: Experiência mínima de 03 (três) anos em codificação de massa
documental. Experiência em análise de processo de acondicionamento e preservação de
documentos. Requerido conhecimento em processos de seleção, análise e catalogação de massa
documental. Requerido conhecimento em técnicas de preservação de documentos.
5. Atividades: Analisar o gênero dos documentos; Analisar os fluxos dos trâmites e distribuição de
documentos; Analisar arranjos de documentos para o gerenciamento e transferência de arquivos
intermediários e permanentes; Levantamento de dados – estrutura, objetivos e funcionamento da
Instituição.
6. Produtos/Resultados esperados: Produto 1: Documento contendo modelagem do processo realizado
para acondicionamento e preservação de documentos formais do Departamento de Vigilância,
Prevenção e Controle das DST, aids e hepatites virais. Produto 2: Documento contendo modelagem
do processo de mudança de classificação de fase corrente para a intermediária, de documentos de
projetos, com vistas a melhoria do processo de classificação. Produto 3: Documento contendo
modelagem do processo de transferência documental de projetos do Departamento de Vigilância,
Prevenção e Controle das DST, aids e hepatites virais.
7. Local de Trabalho: Brasília/DF
8. Duração do contrato: Até 06 (seis) meses.

Os interessados deverão o CV do dia 19/12/2014 até o dia 23/12/2014 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.

