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TERMOS DE REFERÊNCIA  

 

1.Título dos Termos de Referência: 

  Contratação de Oficial de Transportes. 

 

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 Oficial de Transportes para 

apoiar nas diversas actividades a serem desenvolvidas.  

 

3. Objectivo.  

Planear, analisar, identificar os pontos fracos da frota e desenvolver estratégias de melhorias 

para um maior desempenho da frota, propor estratégia de redução de custos principalmente de 

combustível e avarias de veiculos, garantir o melhor aproveitamento do tempo. 

 

 4. Descrição dos Serviços a serem prestados: 

Supervisionar as atividades e escalas de motoristas; 

Certificar de que todos os veículos estejam em dia para viajar e os encaminha para possíveis 

manutenções; 

Inspeciona documentação e analisa condições de veículos; 

Direcionar e supervisionar a programação inbound e outbound de embarques em nível nacional 

e internacional, assegurando uma eficiente utilização dos recursos e garantindo os prestadores 

de serviço contratados; 

Seleciona os melhores e mais econômicos sistemas de transporte; 

Representa seu departamento quando ocorrem problemas de envio e recebimento, visando 

sanar e prevenir não-conformidades; 
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É responsável pelas atividades e sistemas de Roteirização e rastreabilidade das entregas, 

responde às reclamações sobre atrasos e perda, avalia/contrata gestão de riscos e transporte de 

cargas perigosas minimizando seu impacto ao meio ambiente; 

Contrata softwares, prestadores de serviço, motoristas, empresas transportadoras;  

Participa da decisão sobre utilização de frota própria e/ou terceirizada e tipos de veículos; 

Avalia desempenho e recomenda promoções ou dispensas de funcionários;  

Avalia e seleciona a aquisição de softwares, veículos, equipamentos e gerência custos 

operacionais; 

Outras tarefas que lhe forem confiadas superiormente. 

 

5. Requisitos: 

Experiência mínima de três (3) anos em gestão de frota;  

Licenciatura em áreas ligadas à transportes, engenharia Mecânica; 

Conhecimentos avançados em utilização de softwares como gestão de frotas, gestão de fretes; 

roteirização, planilhas eletrônicas entre outros;  

Ter iniciativa e facilidade de comunicação, liderança e organização; 

Excelente conhecimento de informática na óptica do utilizador; 

Fluente em Inglês. 

 

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. 
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