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TERMOS DE REFERÊNCIA  

 

1.Título dos Termos de Referência: 

  Contratação de Transportador de Material Biológico. 

 

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 Transportador para apoiarem 

nas diversas actividades na área de pesquisa.  

 

3. Objectivo.  

Transportar técnicos durante a realização de suas tarefas do dia, transportar participantes nos 

diversos estudos que decorrem, participar activamente nos treinos de biossegurança para 

transporte de material biológico e outras cargas perigosas. 

 

 4. Descrição dos Serviços a serem prestados: 

 Dirigir viatura(s) transportando funcionários, material biológico e outras cargas perigosas, 

dentro e fora do local normal de trabalho, conforme a solicitação e zelar pela sua respectiva 

segurança; 

 Prestar ajuda no carregamento e descarregamento de materiais, encaminhando aos locais 

destinados; 

 Apresentar relatórios de uso do veículo com dados relativos a quilometragem, horas de saída 

e chegada, ocorrências durante a realização de trabalho; 

 Executar e reportar manutenções periódicas; 

 Zelar pela conservação e segurança do veículo; 

  Outras tarefas que lhe forem confiadas superiormente. 
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5. Requisitos: 

Habilitações literárias mínimas: 10ª classe ou equivalente; 

Possuir no mínimo carta de condução profissional; 

Experiência comprovada na condução de automóveis de transporte de pessoas e cargas perigosas; 

Domínio da língua portuguesa, falado e escrito; Idoniedade/Ser ético e deontologicamente 

profissional; 

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

responsabilidade. 

 

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. 

 


