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TERMOS DE REFERÊNCIA  

 

1.Título dos Termos de Referência: 

  Contratação de Monitor de Medicina Geral. 

 

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 Monitor de Medicina Geral 

para apoiarem nas diversas actividades na área de pesquisa.  

 

3. Objectivo.  

Fazer acompanhamento clinicco do participantes de acordo com os fluxogramas dos estudos, 

garantir o fluxo clínico dos voluntários de acordo com os procedimentos específicos dos 

estudos; participar activamente nos treinos do protocolo e demais documentos da pesquisa 

 

 4. Descrição dos Serviços a serem prestados: 

  Conhecer integralmente o protocolo e todos os documentos relacionados com as actividades 

de pesquisa onde estiver inserido; 

 Coordenar e elaborar os documentos e Procedimentos Operacionais Padrão (POPs) do centro 

e das pesquisas onde estiver inserido; 

 Participar activamente nos treinos dos protocolos dos estudos onde estiver inserido, 

documentos relacionados e POPs; 

 Participar na implementação do plano de recrutamento e retenção de participantes das 

pesquisas onde estiver inserido segundo as normas de Boas Prácticas Clínicas (BPC); 
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 Participar da observação clínica dos participantes das pesquisas onde estiver inserido, 

incluindo o registo, reporte e seguimento dos eventos adversos segundo o protocolo do estudo 

e as normas de BPC;  

 Preencher e garantir o preenchimento dos documentos das pesquisas onde estiver inserido, 

incluindo os CRFs, segundo o protocolo do estudo e as normas de BPC; 

 Participar na elaboração de relatórios do estudo; 

 Coordenar as actividades gerais e especificas do dia-a-dia dos estudos, sempre que necessário; 

 Garantir o fluxo clínico dos participantes de acordo com os procedimentos específicos dos 

estudos; 

 Administrar produtos de investigação, se aplicável; 

 Realizar o controlo de qualidade dos dados colhidos nas pesquisas onde estiver inserido; 

 Apoiar no processo de monitoria e qualidade dos projectos de pesquisa; 

 Seguir com zelo os procedimentos padrão operacional do INS e dos diferentes estudos nos 

quais esteja enquadrado; 

 Garantir a segurança e respeitar a confidencialidade da informação gerada não revelando nem 

discutindo a informação dos participantes com pessoas não relacionadas com os estudos; 

 Participar dos eventos sócio-culturais e técnico-científicos do centro; 

 Fazer aconselhamento em saúde aos participantes dos estudos; 

  Outras tarefas que lhe forem confiadas superiormente. 

 

5. Requisitos: 

Técnico de Medicina; 

Ter um compromisso com valores institucionais; 

Espírito de iniciativa, dinâmico e organizado; 

Habilidade para trabalhar em grupo ou equipa; 

Capacidade de trabalhar sob pressão e na base de metas; 

Possuir alto grau de responsabilidade; 

Ter autonomia, Proatividade, Dinamismo, Profissionalismo e rigor; 

Fluência em língua inglesa é uma vantagem 
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Ter participado de projectos de investigação é uma vantagem 

 

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. Província de Maputo, Gaza – Chokwe e Manjacaze. 

 

7. Duração Do Contrato 

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

renovação. 

 


