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TERMOS DE REFERÊNCIA  

 

1.Título dos Termos de Referência: 

  Contratação de Assistente de Pesquisa. 

 

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 Assistente de pesquisa 

(Sociólogos, Antropólogos e Psicólogos), para apoiarem nas diversas actividades a serem 

desenvolvidas.  

 

3. Objectivo.  

Criar mecanismos de envolvimento de actividades institucionais nas comunidades; 

Interagir com as comunidades no sentido de perceber as prováveis dificuldades que possam 

surgir no decurso das actividades programadas; 

Aconselhar os pesquisadores e outros técnicos envolvidos no estudo sobre os comportamentos 

a ter em conta durantes as actividade. 

 

 4. Descrição dos Serviços a serem prestados: 

 Descrever aspectos sócio-culturais da comunidade e individuais determinantes para o 

recrutamento e retenção de participantes; 

 Descrever o perfil sócio-demográfico e a relação entre diferentes intervenientes e os membros 

da comunidade; 

 Descrever os diferentes segmentos das comunidades de intervenção e identificar os pontos 

fortes, oportunidades, pontos fracos e ameaças de cada uma delas; 

 Identificar aspectos culturais que possam constituir conflito durante todas as fases do estudo; 
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 Coordenar e garantir o cumprimento das actividades durante os eventos sócio-culturais a nível 

da comunidade; 

 Garantir que a mensagem transmitida na comunidade esteja de acordo com as crenças, 

costumes, hábitos e que não causem perturbação no seio da população; 

  Coordenar toda actividade de difusão das mensagens na comunidade, após prévia discussão 

e aprovação pela equipa do centro; 

 Elaborar relatórios periódicos das actividades desenvolvidas na área de intervenção; 

 Planificar e desenhar estrategias de recrutamentos de participantes dos estudos realizados 

pelo centro; 

  Outras tarefas que lhe forem confiadas superiormente. 

 

5. Requisitos: 

  Licenciatura em Sociologia, Antropologia ou Psicologia; 

 Excelente domínio das línguas portuguesa e inglesa (faladas e escritas); 

 Conhecimentos de informática (Word, Excel, Powerpoint); 

 Disponibilidade para viajar a nível nacional e internacional; 

 Habilidade para trabalhar em equipa; 

 Capacidade para trabalhar sob pressão, em jornadas prolongadas e alto sentido de 

responsabilidade; 

 É desejável que o profissional goste de leitura, pesquisa e investigação; 

 Experiência de trabalho com a comunidade. 

 

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 e Gaza – Chókwe. Sem prejuízo de exercer as suas actividades 

em qualquer outro local que o Contratante indicar. 
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7. Duração Do Contrato 

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

renovação. 

 


