
                                              
                                                   

 
 

Contrata 

Consultor na 

modalidade Produto 

PROJETO 914BRZ3020  EDITAL Nº 01/2017 

1. Perfil: Contratação de cosultoria técnica altamente especializada para instrumentalizar a 

Autoridade Brasileira de Controle de Dopagempara implementar, formar, dar consistência e 

uniformidade na aplicação e na operacionalização do Programa do Passaporte Biológico do Atleta, 

objetivando a elaboração de  elementos específicos administrativos ou processuais, de acordo com o 

parâmetros da Agência Mundial Antidopagem (WADA-AMA). 
2. Nª de vagas:01 

3. Qualificação educacional: Graduação em medicina, biomedicina ou bioquímica; 

4. Experiência profissional: Comprovada experiência de no mínimo 10 anos, em processos de coleta, 

armazenamento e envio das amostras do controle de dopagem; 

Ter atuado em Organização Nacional Antidopagem (NADO), ou Comitê Olímpico ou Paralímpico, 

ou Federação Internacional, nas Comissões de Controle de Dopagem; 

Experiência em inclusão dos dados no ADAMS (Sistema de Gestão e Administração de Antidopagem 

da WADA-AMA); 

Comprovado conhecimento de análise do perfil hematológico e esteroidal; 

Conhecimento do “Passaporte Biológico Orientações Operacionais & Compilação dos Elementos 

Necessários” elaborado pela Agência Mundial Antidopagem (WADA-AMA); 

Fluência em Inglês e desejável fluência em um segundo idioma, preferencialmente o português; 

Desejável o conhecimento na implantação de ferramentas, rotinas e procedimentos em Programas de 

Passaporte Biológico do Atleta; 

Necessário conhecimento específico do Código Mundial Antidopagem; requisito a ser pontuado na 

entrevista. 
5. Atividades:  

a) Participar de reuniões técnicas com a equipe da ABCD; 

b) Propor um plano de ação integrada entre Autoridade Brasileira de Controle de Dopageme 

demais organizações envolvidas no combate à dopagem, com detalhamento das atividades a serem 

desenvolvidas para o Programa do Passaporte Biológico do Atleta (ABP). 

c) Colaborar no desenvolvimento das rotinas de coleta, armazenamento e envio das amostras 

de sangue, inclusão dos dados no ADAMS e análise do perfil hematológico e esteroidal, voltada para 

a Luta contra a Dopagem no Esporte no Brasil; 

d) Desenvolver metodologias para processos de coleta, armazenamento e envio das amostras de 

sangue, inclusão dos dados no ADAMS e análise do perfil hematológico e esteroidal; 

e) Criar estratégia de monitoramento e de avaliação do cumprimento das recomendações feitas 

pela Agência Mundial Antidopagem, a ser levada a efeito pela ABCD, para a criação do Programa 

do Passaporte Biológico do Atleta (ABP). 

f) Propor fluxo de informações para a equipe  da ABCD; 

g) Participar de encontros e eventos relacionados ao trabalho da consultoria. 
6. Produtos/Resultados esperados:  

1. Documento contendo umaProposta de um Plano de Ação para a ABCD com detalhamento 

das atividades a serem desenvolvidas para criação do Programa do Passaporte Biológico do Atleta 

(PBA). 

2. Documento Técnico contendo procedimentos de rotina de coleta, armazenamento e envio das 

amostras de sangue, inclusão dos dados no ADAMS e análise do perfil hematológico e esteroidal. 

3. Documento técnico com especificações do Programa de Passaporte Biológico do Atleta a ser 

desenvolvido para criação/gestão de um banco de dados com vistas ao gerenciamento de informações 

que possibilitem testes de acompanhamento eficazes, focados, oportunos e apropriados  

4. Documento Técnico contendo o registro das diretrizes e procedimentosa serem seguidos pela 

equipe ABCD para obter e tratar as informações necessárias do Passaporte Biológico do Atleta e 

como compartilhá-las e armazená-las de forma segura, de modo a assegurar o cumprimento de todos 

os requisitos obrigatórios, de acordo com a Norma Internacional para a Proteção de Privacidade e 

Informações Pessoais (ISPPPI). 



5. Relatório Final contendo análise acerca do cumprimento, pelo Estado brasileiro, de todas as 

recomendações da Agencia Mundial Antidopagem (WADA-AMA), sobre o Programa Brasileiro de 

Passaporte Biológico do Atleta. 
7. Local de Trabalho: Em qualquer parte do território brasileiro por solicitação da ABCD. Em caso 

de necessidade de viagens, as despesas serão custeadas pelo Projeto. 
8. Duração do contrato: 10 meses 

      

Os interessados deverão enviar o CV do dia 29/01/2017 até o dia 07/02/2017 até as 18h no endereço  
de e-mail: edital@abcd.gov.br, indicando o número do edital e o nome do perfil. Serão desconsiderados 

os CVs remetidos após a data limite indicada neste edital. Este edital também será publicado no site da 

UNESCO, www.brasilia.unesco.org/vagasprojetos. 

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. 

         

 

http://www.brasilia.unesco.org/vagasprojetos

