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TERMOS DE REFERÊNCIA  

 

1.Título dos Termos de Referência: 

  Contratação de Coordenador de Projecto. 

 

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 Coordenador de Projecto para 

apoiar nas diversas actividades na área de pesquisa.  

 

3. Objectivo.  

Coordenar as actividades técnico-científicas dos investigadores do projecto. 

 

 4. Descrição dos Serviços a serem prestados: 

Planificar, orientar e dar suporte aos assistentes e colaboradores de pesquisa na execução das 

actividades técnico-cientificas e administrativas do projecto de forma diária  

Elaborar procedimentos operacionais padrão para as actividades de pesquisa, sobretudo a 

recolha e gestão de dados; 

Auxiliar no treinamento dos membros da equipa de inquiridores e entrevistadores, e 

documentar estas actividades de treinamento; 

Garantir que a pesquisa em seres humanos seja realizada, em conformidade com os 

regulamentos e procedimentos padrão para as instituições de bioética; 

Supervisionar o processo de pesquisa desde o início até a conclusão; 

Prestar informação específica e detalhada sobre os projectos aos financiadores e ao Conselho 

de Direcção, segundo o plano de avaliação e sempre que tal for solicitado; 
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Planear e coordenar viagens de pesquisa, workshops, conferências e apoio na gestão de 

orçamentos; 

Elaborar plano de supervisão e na garantia de umas boas práticas de comunicação entre os 

membros da equipa de pesquisa, e outros departamentos tais como administração e logística; 

Elaborar relatórios de progresso do projecto para investigadora principal, financiador e comité 

de bioética 

Garantir comunicação atempada para renovação de autorização de realização de pesquisa, 

aquisição de cartas de cobertura e outras exigências do doador/financiador 

Outras tarefas que lhe forem confiadas superiormente. 

 

5. Requisitos: 

Licenciatura ou Especialidade em Medicina ou Saúde Publica 

Conhecimentos sólidos de língua inglesa (fala e escrita) 

Trabalho a tempo inteiro 

Disponibilidade para viagens de supervisão na Cidade e Província de Maputo 

Capacidade de liderança 

Grau de Mestrado será preferência 

Escrita científica com publicações será preferência 

Prestação dos serviços nas instalações do INS e outras ligadas aos projectos na cidade de 

Maputo e Distrito de Marracuene. 

 

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

renovação. 

 


