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TERMOS DE REFERÊNCIA  

 

1.Título dos Termos de Referência: 

  Contratação de Oficial de Monitoria e Avaliação. 

 

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 Oficial de Monitoria e 

Avaliação para apoiar nas diversas actividades na área de pesquisa.  

 

3. Objectivo.  

Supervisionar as componentes de monitoria, avaliação e Vigilância do Departamento de 

Vigilância e Inquéritos do INS, focado na melhoria dos resultados de indicadores vitais de 

Saúde. 

Desenvolver e mantér sistemas de colheita de dados e faz análises para produzir 

informações sobre entrada e saída de dados, bem como resultados e impacto do programa.  

 

 4. Descrição dos Serviços a serem prestados: 

   O Especialista de MAA irá supervisionar as componentes de monitoria, avaliação e 

Vigilância do Departamento de Vigilância e Inquéritos do INS, focado na melhoria dos 

resultados de indicadores vitais de Saúde;  

   O Especialista de MAA desenvolve e mantém sistemas de colheita de dados e faz análises 

para produzir informações sobre entrada e saída de dados, bem como resultados e impacto do 

programa; 

   Colaborar com e supervisionar as unidades sanitárias da rede para dar feedback sobre colheita 

de dados e indicadores;  
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Analisa os dados reportados pelas unidades sanitárias e apoia na formação do pessoal de M&A 

nos métodos que garantem qualidade; 

  Colaborar com a equipe do programa para desenhar avaliações operacionais (AO) de modo a 

apoiar a Vigilância em Saúde, a avaliação e a planificação, bem como supervisionar a 

implementação, análise, disseminação e uso das AO;  

  Compartilhar com a equipe, os dados de MAA e planos de melhoria, bem como estratégias 

para melhoria do programa com grande impacto para o programa; 

   Desenhar e supervisionar as actividades de monitoria, avaliação e Vigilância em Saúde; 

  Lidera a elaboração, desenvolvimento, planificação e implementação das actividades de 

avaliação da repartição. Isso inclui o desenvolvimento e a disseminação de ferramentas, 

materiais, relatórios, artigos e avaliações ligadas à intervenção; 

 Desenvolver estratégias e ferramentas para a elaboração e implementação de componentes 

técnicos específicos de monitoria; 

 Trabalhar em estreita colaboração com o responsável da repartição para juntos desenharem 

ferramentas de monitoria, seleccionando indicadores e determinando as responsabilidades de 

monitoria no campo;  

 Trabalhar de modo a garantir a compatibilidade e consistência das ferramentas dentro da 

estrutura de M&A tendo em consideração os requisitos nacionais; 

 Responsável por dar assistência técnica, desenvolvendo e estabelecendo sistemas de colheita, 

gestão, análise e elaboração de relatórios atempadamente com dados válidos e fiáveis que 

atendam aos requisitos Nacionais; 

 Focar-se no fortalecimento do sistema de M&A, capacitação aos técnicos das Unidades 

Sanitárias e a equipe, e melhoria do alinhamento e apoio aos sistemas de M & A do país; 

  Outras tarefas que lhe forem confiadas superiormente. 

 

5. Requisitos: 

Licenciatura em medicina ou áreas afins; 
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Fortes habilidades no uso de MS Excel Word, PowerPoint e Access, e pelo menos um programa 

de software sobre gestão de dados (SAS, SPSS, Epi Info, Atlas) e experiência de treino a outras 

pessoas no seu uso é uma vantagem; 

Forte conhecimento ou treinamento na avaliação de programas internacionais de 

desenvolvimento, tais como, mas não limitado, a Planeamento Familiar e Saúde Reprodutiva e/ou 

Saúde Materna e Infantil; 

Excelente redacção de relatórios, habilidades de análise e de comunicação, incluindo habilidades 

de apresentação oral; 

Ampla experiência em gestão do conhecimento e disseminação dos resultados de pesquisas; 

Capacidade demonstrada de criar e manter relações de trabalho eficazes com o pessoal do 

governo, entidades interessadas, parceiros de ONGs e agências doadoras internacionais; 

Fluência em Inglês e Português; 

Fortes habilidades de apresentação interpessoal, escrita e oral em Inglês; 

Capacidade de trabalhar de forma independente e gerir um fluxo de trabalho de alto volume. 

 

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. 

 


