Contrata
Consultor na
modalidade

PROJETO 914/BRZ/1138 EDITAL Nº 23/2014
1. Perfil: 040/2014 - 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 de mínima de 8 (oito) anos em cadeia logística de insumos
estratégicos em saúde. Experiência em cadeia logística de medicamentos, antirretrovirais e
preservativos. Conhecimento de política de prevenção às DST/HIV/aids e/ou Hepatites Virais.
Conhecimento de modelos de prevenção, normas de vigilância sanitária e de saúde pública.
5. Atividades: Realizar análise crítica dos relatórios de controle de medicamentos/aids quanto ao
movimento de estoque (Entradas, Saldos, Remanejamentos, Distribuições, Dispensações),
encaminhados pelas Coordenações DST/AIDS do país, base para o cálculo das estimativas de
cobertura dos tratamentos. Avaliar a implantação e implementação de sistemas relacionados ao
controle e gerenciamento logístico do Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais.
Avaliar o impacto do uso/consumo de medicamentos na Terapia Antirretrovirais (TARV).
Desenvolver e implementar instrumentos de controle e avaliação da Programação para Aquisição
de Medicamentos Antirretrovirais, de acordo com a Política de Medicamentos/Aids do Ministério
da Saúde. Realizar levantamento de dados gerados a partir do controle logístico de
medicamentos/aids. Analisar indicadores acerca do gerenciamento logístico de medicamentos/aids.
Elaborar e implementar estratégias para subsidiar melhorias no controle logístico dos
medicamentos/aids a partir das análises de dados gerados no controle logístico de
medicamentos/aids.
6. Produtos/Resultados esperados: Produto 1: Documento contendo avaliação do gasto com a
alteração da indicação de uso do Lopinavir/ritonavir pelo Atazanavir na 1ª linha de tratamento
antirretroviral, com vistas a subsidiar as indicações terapêuticas.
Produto 2: Documento contendo avaliação do processo de previsão de demandas de antirretrovirais
e insumos estratégicos em saúde, com vistas a subsidiar a estruturação do processo.
Produto 3: Documento contendo avaliação da execução da Programação para Aquisição de
Medicamentos Antirretrovirais de 2014, com vistas a subsidiar a implementação de parâmetros
para as próximas programações.
Produto 4: Documento contendo proposição do Plano de Demandas dos Antirretrovirais, relativo
ao ano de 2016, com vistas a subsidiar a Programação Orçamentária para Aquisição dos
Medicamentos Antirretrovirais.
Produto 5: Documento contendo avaliação das coberturas dos antirretrovirais com vistas a
subsidiar a elaboração da Programação para Aquisição de Medicamentos Antirretrovirais
2016/2017.
Produto 6: Documento contendo avaliação do consumo e uso de antirretrovirais com a introdução
da nova classe terapêutica (Inibidor de Integrase) na Terapia Antirretroviral, com vistas subsidiar
adoção de medidas necessárias para assegurar o abastecimento e garantir que não haja perda de
medicamento por decurso do prazo de validade.
Produto 7: Documento contendo avaliação comparativa dos gastos com medicamentos
antirretrovirais adquirido em 2014 com política de negociação diferenciada de preços e os
adquiridos em anos anteriores, com vistas a subsidiar a legitimação da política de negociação
diferenciada de preços.
Produto 8: Documento contendo avaliação do consumo e da projeção de antirretrovirais de 1ª
linha, com vistas a avaliar as alterações do padrão de uso com a publicação do Protocolo Clínico e
Diretrizes Terapêuticas (PCDT).
7. Local de Trabalho: Brasília/DF
8. Duração do contrato: Até 12 (doze) meses.

1. Perfil: 043/2014 - Consultor em programas e projetos de prevenção às DST/HIV/Aids
2. Nª de vagas:01
3. Qualificação educacional: Nível superior completo nas áreas de saúde, ciência humanas ou sociais.
4. Experiência profissional: Experiência mínima de 6 (seis) anos em formulação e gestão de
programas e/ou projetos de saúde pública. Experiência em análise e acompanhamento de
programas e/ou projetos de prevenção voltados às DST/HIV/Aids e/ou Hepatites virais. Experiência
em ações de promoção da defesa dos direitos humanos. Experiência em articulação com os
movimentos sociais.
5. Atividades: Elaborar proposta de conteúdo para Curso de Educação a Distância sobre prevenção
ao HIV/Aids e Hepatites Virais para jovens gays.
Analisar dados sobre as barreiras aos insumos de prevenção para as populações chaves no âmbito
do Projeto Estratégico “Viva Melhor Sabendo”.
Elaborar proposta para abordagem de prevenção voltada à população de gays e HSH no âmbito da
Atenção Básica. Elaborar proposta de conteúdo para curso de Educação a Distância sobre
prevenção combinada voltada para as ONG Aids. Analisar as ações de prevenção voltadas a gays,
HSH e travestis no âmbito dos subprojetos financiados pelo Departamento de DST, Aids e
Hepatites Virais no ano de 2014.
6. Produtos/Resultados esperados: Produto 1: Documento contendo proposta de conteúdo para Curso
de Educação a Distância sobre prevenção ao HIV/Aids e Hepatites Virais destinado a jovens gays
das instituições filiadas à ABGLT- Associação Brasileira de Gays, Lésbicas e Travestis, com vistas
ao fortalecimento do trabalho de pares.
Produto 2: Documento contendo diagnóstico para identificar as barreiras de acesso aos insumos de
prevenção pelas populações-chaves no âmbito do Projeto Estratégico “Viva Melhor Sabendo”
desenvolvido por ONG em parcerias com o Departamento de DST/Aids e Hepatites Virais.
Produto 3: Documento contendo orientações para gestores e profissionais de Saúde no uso
adequado de abordagem de prevenção voltada a gays e HSH, com vistas ao acolhimento e a quebra
de estigma e preconceito dessas populações na Atenção Básica.
Produto 4: Documento contendo proposta de conteúdo para curso de educação a distância voltado
para ONG Aids, sobre prevenção combinada, com vistas a disseminação de conhecimento sobre
abordagens biomédicas.
Produto 5: Documento contendo avaliação das ações de prevenção às DST/aids voltadas aos gays,
HSH e travestis, realizadas por meio dos subprojetos de ONG, no período de 2014, com vistas ao
aprimoramento das diretrizes focadas nessas populações.
Produto 6: Documento contendo avaliação das ações de prevenção e enfrentamento das
DST/HIV/Aids e hepatites virais, voltadas a gays e travestis, realizadas no âmbito do financiamento
de ações no período de 2014, com vistas ao aprimoramento das diretrizes voltadas a essa população.
7. Local de Trabalho: Brasília/DF
8. Duração do contrato: Até 12 (doze) meses.
1. Perfil: 047/2014 - 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 5 (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; Participar de reuniões
com o corpo técnico do DDAHV. Levantamento e análise de dados; Reunião com as aéreas técnicas
envolvidas com os eventos descritos; Pesquisa e 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 DST, Aids e Hepatites Virais na Mostra Nacional de Experiências
Bem Sucedidas em Epidemiologia, Prevenção e Controle das Doenças, com vistas a identificação e
detalhamento das principais contribuições ao projeto 914BRZ1138, bem como encaminhamentos
futuros.
Produto 2: Documento contendo avaliação do processo de participação do Departamento de DST,
Aids e Hepatites Virais no Dia Mundial de Luta Contra a Aids, com vistas a identificação e
detalhamento das principais contribuições ao projeto 914BRZ1138, bem como dos principais
aspectos técnicos abordados.
Produto 3: Documento contendo avaliação do processo de participação do Departamento de DST,
Aids e Hepatites Virais na ação do Dia Mundial da Visibilidade das Travestis, com vistas a
identificação e detalhamento das principais contribuições ao projeto 914BRZ1138, bem como dos

principais aspectos.
Produto 4: Documento contendo avaliação do processo de participação do Departamento de DST,
Aids e Hepatites Virais na reunião Macrorregional de Vigilância Epidemiológica da região Sul e
Sudeste, com vistas a identificação e detalhamento dos principais aspectos temáticos e proposta de
encaminhamentos técnicos.
Produto 5: Documento contendo avaliação do processo de participação do Departamento de DST,
Aids e Hepatites Virais no XVIII Simpósio Internacional de Terapêuticas em Hepatite Viral Hepatologia do Milênio, com vistas à identificação e detalhamento das principais contribuições ao
projeto 914BRZ1138, bem como dos principais aspectos técnicos e proposta encaminhamentos para
futuras ações.
Produto 6: Documento contendo avaliação do processo de participação do Departamento de DST,
Aids e Hepatites Virais no Congresso Brasileiro de Prevenção às DST, Aids e Hepatites Virais, com
vistas a identificação e detalhamento das principais contribuições ao projeto 914BRZ1138, bem
como dos principais aspectos do comitê cultural e proposta de encaminhamentos técnicos.
7. Local de Trabalho: Brasília/DF
8. Duração do contrato: Até 11 (onze) meses.
1. Perfil: 048/2014 - Consultor em gestão de convênios e contratos
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 gestão de convênios e contratos
públicos e/ou privados. Experiência em gestão de contratos firmados por meio de organismos
internacionais. Conhecimento de processos licitatórios regidos pela legislação ligada a contratações
pelo Poder Público - Lei 8.666/93. Conhecimento de normas e regras de organismos internacionais,
para contratação de bens e serviços. Domínio das Regras dos Manuais de Convergências de
Normas Licitatórias do Sistema ONU e das Diretrizes para Aquisições e Contrações do Banco
Mundial. Experiência em análise, acompanhamento ou avaliação de Projetos.
5. Atividades: Participações em reuniões técnicas com as áreas do Departamento de Vigilância,
Prevenção e Controle de DST, AIDS e Hepatites Virais; Avaliação de editais de aquisição para
contratação de serviços; Avaliação da documentação referente aos processos de aquisição e
contratação de serviços, para proposta de sistemática.
6. Produtos/Resultados esperados: Produto 1: Documento contendo análise da conformidade do edital
de aquisição para contratação de serviços para o desenvolvimento das pesquisas CAP’S (HSH, PS,
Travestis), com foco na avaliação de risco.
Produto 2: Documento contendo análise da conformidade do edital de aquisição para contratação
de serviços para o desenvolvimento de pesquisa sobre Conscritos das Forças Armadas, com foco na
avaliação de risco.
Produto 3: Documento contendo análise da conformidade do edital para aquisição e contratação de
serviços para o desenvolvimento da pesquisa de Sobrevida, com foco na avaliação de risco.
Produto 4: Documento contendo proposta de sistemática de gestão de qualidade para os processos
de aquisição e contratação de serviços para o desenvolvimento de ações de mobilização para
Testagem Rápida para o HIV.
Produto 5: Documento contendo proposta de sistemática de gestão de qualidade para os processos
de aquisição e contratação de serviços para o desenvolvimento de ações de mobilização para
Testagem Rápida e vacinação para a Hepatite A.
Produto 6: Documento contendo proposta de procedimento operacional padrão para a modalidade
de Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) conforme estabelecido no Projeto Aids-SUS.
7. Local de Trabalho: Brasília/DF
8. Duração do contrato: Até 12 (doze) meses.
Os interessados deverão o CV do dia 23/12/2014 até o dia 27/12/2014 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.

