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PROJETO 914BRZ3020 EDITAL Nº 04/2015
1. Perfil: Contratação de profissional com as qualificações explicitadas no presente edital para
consultoria técnica e elaboração de plano de trabalho para 2016 a ser desenvolvido pela Autoridade
Brasileira de Controle de Dopagem (ABCD) com ações de coleta de amostras Em-Competição e
Fora-de-Competicão focadas na erradicação da dopagem em competições esportivas nacionais e
internacionais com participação de atletas brasileiros.
2. Nª de vagas:01
3. Qualificação educacional: a)
Formação Superior na área de Ciências da Saúde. Com Mestrado
e/ou doutorado na área de ciências da saúde.
4. Experiência profissional: c)
Experiência profissional comprovada, de no mínimo 3 anos, em
ações de controle e prevenção antidopagem, em parceria com governo(s) ou com
instituições/associações esportivas
d)
Participação em ações antidopagem realizadas em megaeventos esportivos nacionais e
internacionais;
e)
Desejável experiência acadêmica com artigos publicados em assuntos ligados à prevenção e
controle de dopagem;
f)
Fluência em Inglês e desejável fluência em um segundo idiom
5. Atividades:
a)
Colaborar na implantação de Sistema de Gestão de Qualidade da ABCD visando a
obtenção da certificação do Sistema com a Norma ISO 9001;
b)
Colaborar na gestão administrativa da Unidade de Monitoramento do Passaporte
Biológico;
c)
Propor a realização de controles de dopagem com coletas de sangue para o Passaporte
Biológico, de acordo com análise de risco dos perfis sanguíneos;
d)
Propor a integração de atletas no Sistema de Localização e Grupo Alvo de Testes da
ABCD, com base em informações de inteligência;
e)
Subsidiar as decisões relativas aos menus analíticos a usar nos controlos de dopagem, de
acordo com Esporte e a Prova e com os critérios definidos no documento técnico da Agencia
Mundial Antidopagem (TDSSA);
f)
Colaborar com a Unidade de Inteligência da ABCD na implantação do Sistema Brasileiro
de Inteligência Antidopagem, em especial em termos de contributos da área médica e da fisiologia
do exercício;
g)
Colaborar nos mecanismos de comunicação entre a ABCD e o LBCD, em especial em
termos de gestão e interpretação de resultados analíticos;
h)
Colaborar no Programa de Formação de Agentes de Controle de Dopagem da ABCD,
através da elaboração de conteúdos para a formação e nas atividades inerentes às missões de
supervisão e certificação;
i)
Propor critérios para a seleção de atletas individuais e modalidades coletivas para fins de
controles de dopagem Fora-de-Competição, de acordo com informações de inteligência e critérios
de análise de risco;
j)
Colaborar na gestão das não conformidades identificadas durante a realização de controles
de dopagem;
k)
Participar de eventos nacionais e internacionais em conjunto com a ABCD sobre o tema de
antidopagem, em especial na formação de profissionais de saúde;
l)
Participar das ações de controles de dopagem realizadas pela ABCD em competições
esportivas nacionais e internacionais, em especial em controles de dopagem planejados de acordo
com informações de inteligência e nos realizados nos Eventos-Teste “Aquece Rio2016”;
m)
Realizar a gestão administrativa do Sistema de Autorizações de Uso Terapêutico da
ABCD;
n)
Elaborar relatório final com levantamento das acções de consultoria realizadas, com
proposta de oportunidades de melhoria.
6. Produtos/Resultados esperados: a)
Documento técnico para estruturação e gestão resultados
do Programa do Passaporte Biológico Brasileiro;

b)
Documento analítico contendo proposta de aprimoramento do Plano de Distribuição de
Testes da ABCD, com base nas novas tecnologias de detecção de substâncias e métodos proibidos
implantadas pelo Laboratório Brasileiro de Controle de Dopagem;
c)
Documento técnico para estruturação do monitoramento e avaliação das atividades
desenvolvidas pelos Agentes de Controle de Dopagem da ABCD visando a melhoria continua do
desempenho;
d)
Documento analítico contendo proposta de aprimoramento do Plano de Distribuição de
Testes da ABCD, com base em informações de inteligência decorrentes dos resultados analíticos de
controles de dopagem;
e)
Documento analítico contendo proposta para identificação de indicadores do Sistema de
Gestão de Qualidade da ABCD, visando a melhoria contínua do sistema:
f)
Documento final contendo avaliação dos resultados obtidos pelo ABCD no ano e 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: 11 meses
Os interessados deverão enviar o CV do dia 14/12/2015 até o dia 18/12/2015 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.

