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TERMOS DE REFERÊNCIA  

 

1.Título dos Termos de Referência: 

  Contratação de Monitor Local de Laboratório. 

 

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 Monitor Local de Laboratório 

para apoiar nas diversas actividades na área de pesquisa.  

 

3. Objectivo.  

Fazer colheita e gestão de amostras biológicas de acordo com os fluxogramas dos estudos, 

garantir o 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: 

  Colaborar em atividades relacionadas ao estudo e ao sistema de gestão de qualidade 

laboratorial; 

Cumprir as normas de biossegurança estabelecidas para laboratório; 

Participar nas reuniões de laboratório e outros eventos designados (reuniões, palestras, 

conferências, entre outros.); 

Propor recomendações para a melhoria das actividades laboratoriais; 

Coordenar as actividades gerais relacionadas com TB-SPEED nos Laboratórios de Chókwè e 

Manjacaze; 

Requisitar ao Coordenador Laboratorial de Nacional e posteriormente fornecer aos laboratórios 

de Gaza, reagentes e consumíveis assim como material de escritório necessário para o estudo; 
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Elaborar e partilhar relatórios mensais para a material (inventário) e para as amostras testadas 

por cada Genexpert (RUNSUMMARY); 

Rever e aprovar POPs, formulários, registos de rastreio para amostras para o estudo e 

fluxogramas de amostra do Hospital Distrital para os diferentes laboratórios dos centros de 

saúde local; 

Coordenar o envio de amostras biológicas da Província de Gaza para Província de Maputo e 

dentro do distrito de Chókwè e Manjacaze; 

Treinar e supervisionar o pessoal do laboratório; 

Outras tarefas que lhe forem confiadas superiormente. 

 

5. Requisitos: 

Ser de nacionalidade moçambicana;   

Idade compreendida entre os 18 a 45 anos;   

Possuir nível de licenciatura em área de laboratório; 

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

Disponibilidade em trabalhar a tempo inteiro na unidade sanitária em que for alocado;  

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

Boa capacidade de comunicação; 

Espírito de equipa, flexibilidade; 

Sigilo, Ética e deontologia profissional;  

Possuir experiência no uso informática na ótica do utilizador;  

Ler, escrever e falar em língua inglesa. 

 

6. Local de Trabalho 

Instituto Nacional de Saúde, sita no Distrito de Marracuene, Estrada Nacional N.º 1, Parcela 

N.º 3943, Província de Gaza, 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. 

 


