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TERMOS DE REFERÊNCIA  

 

1.Título dos Termos de Referência: 

  Contratação de Digitadores de Dados. 

 

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 Digitadores de Dados para 

apoiarem nas diversas actividades na área de pesquisa na província de Sofala.  

 

3. Objectivo.  

Fazer introdução de dados de acordo com os fluxogramas dos estudos, garantir o fluxo limpeza 

dos dados 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: 

Receber, conferir e registar as fichas/questionários provenientes das diferentes unidades 

sanitárias de implementação do estudo;   

Garantir a codificação e organização das fichas/questionários;  

Verificar a qualidade de informação dos questionários, codificar e corrigir caso necessário 

segundo regras estabelecidas nos procedimentos internos;  

Digitar dados e fazer a verificação diária dos mesmos;  

Registar todas as irregularidades que ocorrem durante o processo de digitação de dados numa 

base de informação;  

Fazer a limpeza e comparação de dados;  
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Comunicar regularmente com Gestor de Dados sobre o processo da recepção, conferência e 

digitação dos dados;  

Manter os registos de todo o processo de Digitação de dados; 

Garantir a segurança e confidencialidade dos dados e informações; 

Outras tarefas que lhe forem confiadas superiormente. 

 

5. Requisitos: 

Ser de nacionalidade moçambicana de ambos os sexos; 

Idade compreendida entre os 18 a 35 anos;   

Ser residente em Sofala;   

Possuir nível médio geral ou equivalente;   

Alto nível de mecanografia (capacidade de digitar rapidamente com poucos erros);  

Facilidade de comunicação e bom relacionamento interpessoal;  

Conhecimentos de informática nos pacotes Word, Excel,  

Microsoft Access e Internet;  

Será uma vantagem o conhecimento de alguns programas de digitação de dados tais como 

EpiInfo, EpiData, CsPro, entre outros;  

Responsabilidade, sentido de organização e dinamismo;  

Sigilo, Ética e deontologia profissional;  

Disponibilidade de trabalhar fora das horas normais de expediente quando necessário;  

Experiência comprovada na área de digitação será uma vantagem;   

Fluência na Língua Portuguesa falada, escrita e leitura;  

Ter bons conhecimentos da língua Inglesa será uma vantagem. 

 

6. Local de Trabalho 

Província de Sofala-CIOB (Centro de Investigação Operacional da Beira). 

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. 
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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. 

 


