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TERMOS DE REFERÊNCIA  

 

1.Título dos Termos de Referência: 

  Contratação de Gestor de Dados. 

 

2. Introdução. 

  O Instituto Nacional de Saúde (INS) é uma instituição do Ministério da Saúde vocacionada à 

geração de informação técnico-científica na área da Saúde em Moçambique. No âmbito da 

implementação de pesquisas em saúde, o INS pretende contratar Gestores de Dados para 

apoiarem nas diversas actividades a serem desenvolvidas.  

 

3. Objectivo  

Gestão de dados de diferentes fontes do Instituto Nacional de Saúde (INS) e seus parceiros  

Apoiar, mapear e gerir as bases de dados disponíveis no INS; 

Garantir a qualidade dos resultados. 

 

 4. Descrição dos Serviços a serem prestados: 

   Colaborar na implementação do processo de recepção, registo, digitação, limpeza, validação 

e armazenamento (incluindo back up regulares) de dados de diferentes fontes dentro ou fora 

do INS; 

   Mapear, registar e manter as bases de dados existentes no INS ou partilhadas por outras 

instituições através de actividades conjuntas ou acordos de partilha; 

  Documentar todas aplicações desenvolvidas tais como dicionários de dados, guias de 

introdução de dados; 

  Elaborar e actualizar regularmente a documentação existente, sobre as aplicações utilizadas; 

  Implementar as boas práticas de gestão de dados no INS; 

  Apoiar na capacitação regular de digitadores em materias de digitação e procedimentos de 

qualidade de dados de software utilizado; 
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Colaborar no desenvolvimento de protocolos de investigação no que concerne a materia de 

gestão de dados, nomeadamente na revisão ouelaboração dos instrumentos de recolha de 

dados; 

Outras tarefas que lhe forem confiadas superiormente. 

 

5. Requisitos: 

 Licenciatura em informatica, Estatística, Bio-estatística ou áreas afins; 

Conhecimentos solidos na gestão de bases de dados; 

Conhecimento sobre métodos e software para criação de bases de dados; 

Experiência de trabalho em equipas de pesquisa. 

 

6. Local de Trabalho. 

Instituto Nacional de Saúde, sita no Distrito de Marracuene, Estrada Nacional N.º 1, Parcela 

N.º 3943, Província de Maputo, sem prejuízo de exercer as suas actividades em qualquer outro 

local que o Contratante indicar. 

 

 

7. Duração Do Contrato. 

Até 1 (Um) ano após a data da assinatura do Contrato, com possibilidade de sua extensão ou 

renovação. 

 


