
                                              
                                                   

 
 

Contrata 

Consultor na 

modalidade Produto 

PROJETO 914BRZ3020  EDITAL Nº 02/2015 

1. Perfil:  Contratação de profissional com as qualificações explicitadas no presente edital para 

consultoria técnica para a implantação, promoção e avaliação do uso dos projetos de tecnologia 

com ações em andamento, ou sendo planejadas, relacionado à execução do plano de trabalho da 

Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem (ABCD) para a erradicação da dopagem em 

competições esportivas nacionais e internacionais com participação de atletas brasileiros.       
2. Nª de vagas:01 

3. Qualificação educacional: Formação superior, preferencialmente em administração, desejável 

mestrado na área. 
4. Experiência profissional: Experiência profissional comprovada, de no mínimo 5 (cinco) anos no 

gerenciamento de projetos de tecnologia da informação de preferência em âmbito internacional 

 - Desejável experiência no combate à dopagem e atuação em eventos esportivos nacionais e 

internacionais 

4.1 Qualificações:  

 - Desejável conhecimento dos recursos, tecnologias e protocolos adotados na antidopagem 

utilizados pela Agência Mundial Antidopagem (WADA/AMA), e pelas organizações nacionais 

antidopagem; 

 - Conhecimento de gestão de grupos e gerenciamento de projetos; 

 - Fluência em Inglês. 
5. Atividades:  

a. Colaborar no desenvolvimento do sistema de gestão de risco e conformidade, no ``Projeto 

Paperless´´ que será usado por todos os agentes de controle de dopagem. 

b. Desenvolver plano de disseminação e avaliar o programa de treinamento no uso da 

ferramenta Paperless previsto no projeto, seja  para os agentes de controle de dopagem seja para a 

equipe da ABCD. 

c. Certificar no campo o uso do Paperless pelos agentes de controle de dopagem, dentro dos 

padrões estabelecidos avaliando e monitorando este utilização e elaborando relatórios de 

acompanhamento. 

d. Colher subsídios para a elaboração de um plano de ação integrada entre ABCD e Rio 2016, 

no que se refere à adoção e utilização eficiente dos sistemas de tecnologia adotados para o controle 

de dopagem nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. 

e. Colaborar na obtenção da certificação ISO 9001. 

f. Acompanhamento técnico da migração do sistema de solicitação e aprovação de AUT 

(Autorização de Uso Terapêutico) para o padrão WADA/AMA. 

g. Elaborar relatórios de analise referente dos aspectos de implantação disseminação e uso 

dos sistemas tecnológicos adotados para as atividades da ABCD. 

h. Colaborar como ponto de apoio o contato entre ABCD, ANVISA e os usuários do sistema 

Consulte a Lista para assegurar sua atualização e uso. 
6. Produtos/Resultados esperados:  

1. Documento Técnico contendo proposta de integração do  Programa Brasileiro 

Antidopagem tratando dos recursos tecnológicos adotados pela ABCD, metodologias de 

disseminação capacitação e promoção da sua utilização. Documento contendo proposta de 

disseminação, treinamento e monitoramento no uso do sistema Paperless pelos Agentes de Controle 

de Dopagem nos país e pela equipe técnica da ABCD. 

2. Documento Técnico contendo a avaliação das funcionalidades do modulo AUT 

(Autorização de Uso Terapêutico) do ponto de vista do usuário e proposta de migração do sistema 

de solicitação e aprovação de AUT para o padrão WADA/AMA.  

3. Documento técnico contendo subsídios para o plano de ação integrada entre ABCD e Rio 

2016, no que se refere à adoção e utilização eficiente dos sistemas de tecnologia adotados para o 

controle de dopagem nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. 

4. Documento Final contendo avaliação dos resultados obtidos pela ABCD na implementação 

dos projetos de tecnologia e seus impactos sobre o Programa Brasileiro Antidopagem. 
7. Local de Trabalho: Em qualquer parte do território Nacional. 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 12/04/2015 até o dia 17/04/2015 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

