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TERMOS DE REFERÊNCIA  

 

1.Título dos Termos de Referência: 

  Contratação de Monitor de Farmácia. 

 

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 enfermeiro para apoiarem nas 

diversas actividades na área de pesquisa.  

 

3. Objectivo.  

Assegurar as actividades da farmácia de acordo com os fluxogramas dos estudos, garantir 

atendimento ao 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: 

Cumprimento das directrizes de Boas Práticas Clínicas e políticas internas; 

Colaborar activamente no funcionamento da Farmácia do CISPOC; 

Implementação do processo de condução de pesquisas clínicas;  

Participar do processo de importação de medicamentos e acessórios; 

Realizar a gestão e controle de stock de medicamentos e produtos de investigação; 

Participar do processo de elaboração de documentos, POPs, formulários e fluxogramas; 

Participar nas reuniões de farmácia e outros eventos designados;  

Garantir a qualidade das actividades realizadas na Farmácia do CISPOC; 

Apoiar o CISPOC na organização de eventos técnico-científicos e cursos/formações; 

Ter um compromisso com valores institucionais; 
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Ter iniciativa no trabalho, ser 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; 

Outras tarefas que lhe forem confiadas superiormente. 

 

5. Requisitos: 

Ser de nacionalidade moçambicana;  

Idade compreendida entre os 18 a 45 anos;   

Ser residente na província em que se candidata;   

Possuir formação em farmácia nível médio; 

Falar fluentemente a língua portuguesa e língua local da província onde for selecionado;  

Disponibilidade em trabalhar a tempo inteiro no local em que for alocado;  

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

Boa capacidade de comunicação; 

Habilidade para educação e aconselhamento em saúde;  

Espírito de equipa, flexibilidade e diplomacia;  

Sigilo, Ética e deontologia profissional;  

Possuir experiência no uso informática na ótica do utilizador;  

 

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, Centro de Investigação e Treino em Saúde da Polana Caniço, 

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. 

 


