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TERMOS DE REFERÊNCIA  

 

1.Título dos Termos de Referência: 

  Contratação de Inquiridores para províncias de Gaza e Inhambane. 

 

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 inquiridores para apoiarem nas 

diversas actividades na área de pesquisa e inquéritos.  

 

3. Objectivo.  

Fazer colheita de dados e informação relevante para os estudos específicos de acordo com os 

fluxogramas dos estudos, garantir o fluxo da informação 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: 

Visitar todos os agregados familiares, instituições ou outros locais na sua área de trabalho; 

Recolher dados usando o tablet, outro instrumento digital ou manual fornecido pelo projecto; 

Garantir as delimitações de sua área de trabalho; 

Levar o GPS para todos os agregados familiares; 

Corrigir ou actualizar a informação Baixada do tablet ou outro instrumento; 

Baixar os dados para o servidor do INS; 

Reportar qualquer problema relativo a recolha de dados aos supervisores (zonas com fraca 

qualidade de rede, recusa de Entrevista dos participantes ou falta de respondentes); 

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

Ter nacionalidade moçambicana; 

Idade compreendida entre os 18 e 50 anos;  

Ser residente na província em que se candidata;  

Ter Nível Médio Geral (12a Classe), ou equivalente; 

Falar fluentemente a língua portuguesa e língua local da província onde se candidata; 

Disponibilidade em trabalhar a tempo inteiro; 

Possuir experiência em conduzir entrevistas no campo em grandes inquéritos de vigilância em 

saúde na comunidade e de base populacional; 

Ser responsável, organizado, dinâmico e manter confidencialidade dos resultados das 

entrevistas durante e depois do período do inquérito; 

Boa capacidade de comunicação; 

Espírito de equipa, flexibilidade e diplomacia; 

Possuir experiência no uso de tablets ou smartphones com sistema android que suportem o 

aplicativo ODK ou CSPro para digitação, gravação, verificação dos dados em entrevistas na 

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, sem prejuízo de exercer as suas actividades em qualquer outro 

local que o Contratante indicar. Províncias de Gaza e Inhambane. 

 

 

7. Duração Do Contrato 

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

renovação. 

 


