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1. Perfil: Profissional de Ciências da Saúde, com comprovada experiência, no controle e prevenção
à dopagem e participação em grandes eventos esportivos nacionais e internacionais, para
consultoria técnica e elaboração de plano de trabalho para a Autoridade Brasileira de Controle de
Dopagem (ABCD) com ações focadas na erradicação da dopagem em competições esportivas
nacionais e internacionais com participação de atletas brasileiros.
2. Nª de vagas:01
3. Qualificação educacional: Formação Supoerior em Ciências da Saúde. Com Mestrado e/ou
doutorado na área de ciências da saúde.
4. Experiência profissional: Experiência profissional comprovada, de no mínimo 03 (três) anos, em
ações de controle e prevenção antidopagem, em parceria com governo(s) ou com
instituições/associações esportivas.
4.1 Qualificações:
a)Participação em ações antidopagem realizadas em megaeventos esportivos nacionais e
internacionais;
b) Desejável experiência acadêmica com artigos publicados em assuntos ligados à prevenção e
controle de dopagem;
c) Fluência em Inglês e desejável fluência em um segundo idioma.
5. Atividades:
a)
Colaborar na implantação de amplo sistema de gestão da qualidade, propondo manuais
operacionais e normas internas que contribuam para o processo de certificação da ABCD e
obtenção da ISO 9001
b)
Subsidiar elaboração de plano de ação integrada entre ABCD e Rio2016, com
detalhamento das ações operacionais antidopagem dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio2016
c)
Propor mecanismos de inteligência antidopagem para os Planos de Distribuição de Testes
da ABCD a serem realizados em 2015
d)
Colaborar com a ABCD na criação do sistema brasileiro de inteligência antidopagem,
aportando subsídios baseados em modelos internacionais consagrados
e)
Propor critérios para seleção de atletas individuais e modalidades coletivas para fins de
controles de dopagem realizados “Fora-de-Competição”, de acordo com as melhores práticas
internacionais
f)
Desenvolver estudos e metodologias para aprimoramento dos processos de controle de
dopagem no Brasil, fomentando a realização de exames de maior complexidade, a exemplo do
passaporte biológico
g)
Elaborar conteúdos pedagógicos para educação à distância direcionados a atletas
brasileiros
h)
Subsidiar o desenvolvimento de programas educativos em parceria com entidades
esportivas nacionais e internacionais voltados para a Luta contra a Dopagem no Esporte
i) Colaborar no desenvolvimento de metodologia e auditar o processo de certificação dos Agentes de
Controle de Dopagem que passaram pelas Jornadas ABCD de Formação para a Luta contra a
Dopagem no Esporte
j)
Sugerir novos marcos regulatórios e propor melhorias das normas brasileiras
antidopagem, em sintonia com o novo Código Mundial Antidopagem que começa a vigorar em 1º
janeiro de 2015
k)
Participar de eventos nacionais e internacionais em conjunto com a ABCD sobre o tema da
Dopagem
l)
Participar das ações de controle de dopagem realizadas pela ABCD em competições
esportivas nacionais e internacionais
m)
Elaborar relatório final com levantamento das ações de consultoria realizadas e avaliação
dos resultados

6. Produtos/Resultados esperados:
a)
Documento Técnico contendo Aprimoramento do Programa Brasileiro Antidopagem a
partir da elaboração de manuais, guias e procedimentos operacionais, com vistas à obtenção da
certificação de qualidade ISSO 9001 pela ABCD.
b)
Documento analítico contendo proposta de aprimoramento dos Planos de Distribuição de
Teste.
c)
Documento Técnico contendo a padronização e conformidade das ações de controle de
dopagem previstas para os Eventos-Testes dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio2016.
d)
Documento contendo proposta de certificação dos Agentes de Controle de Dopagem a
partir do processo de formação da (Jornadas ABCD de Formação para a Luta contra a Dopagem
no Esporte).
e)
Documento Técnico contendo proposta de capacitação à distância dos atletas beneficiários
do programa governamental “Bolsa-Atleta”, com foco no novo Código Mundial Antidopagem.
f)
Relatório contendo subsídios para o aprimoramento da legislação brasileira e do Código
Brasileiro de Justiça Desportiva no que tange ao tema da antidopagem, com base nas melhores
práticas internacionais.
g)
Documento Final contendo avaliação dos resultados obtidos pela 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: 10 meses
Os interessados deverão enviar o CV do dia 15/01/2015 até o dia 21/01/2015 ás 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.

