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TERMOS DE REFERÊNCIA  

 

1.Título dos Termos de Referência: 

  Contratação de Assistente de Limpeza. 

 

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 Assistência de Serviço para 

actividades rotina no INS.  

 

3. Objectivo.  

Fazer os serviços de limpeza e conservação, dentro de parâmetros e rotinas estabelecidos no 

INS, observar as recomendações das boas práticas e técnicas de limpeza, com objectivo de 

manutenção e conservação do patrimônio. 

 

 4. Descrição dos Serviços a serem prestados: 

Remover com pano húmido, o pó nas mesas, armários, arquivos, prateleiras, 

persianas, peitoris, caixilhos das janelas, bem como dos demais móveis existentes, 

incluindo aparelhos elétricos, extintores de incêndio etc.; 

Proceder à lavagem de bacias, assentos e pias dos sanitários com desinfetante; 

Varrer, remover manchas e polir os balcões e os pisos vinílicos, de mármore, cerâmicos e 

emborrachados; 

Limpar os sanitários, copas e outras. 

Abastecer com papel toalha, papel higiênico e sabonete (líquido, se for o caso) 

os sanitários, quando necessário; 

Passar pano húmido com álcool nas mesas e assentos dos Refeitórios antes e após as refeições. 



 

 2 

Retirar o lixo, acondicionando-o em sacos plásticos, removendo-os para local indicado; 

Proceder o deslocamento de móveis quando necessário; 

Auxiliar os serviços de carga ou descarga de materiais e/ou processos, bem como a remoção e 

arrumação dos materiais nos locais apropriados; 

Distribuir materiais de consumo e permanente; 

Preparar café para consumo na copa (empregados) e servir água, café e lanche nas reuniões de 

trabalho; 

Recolher e lavar a louça utilizada em reuniões; 

Limpar os móveis, armários e arquivos e limpar internamente os vidros; 

Outras tarefas que lhe forem confiadas superiormente. 

 

5. Requisitos: 

Experiência mínima de três (3) anos comprovada;  

10ª Classe do SNE ou equivalente; 

Conhecimentos avançados em utilização de técnicas actualizadas de limpeza;  

Ter iniciativa e facilidade de comunicação, liderança e organização; 

Ter uma forma na área de limpeza constitui uma vantagem;  

Fluente em Português. 

 

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. 



 

 3 

 


