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TERMOS DE REFERÊNCIA  

 

1.Título dos Termos de Referência: 

  Investigador Sénior  

 

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. De acordo com o 

decreto 57/2017 do Conselho de Ministros, referente a redefinição do Instituto Nacional de 

Saúde (INS), na alínea f do artigo 4, estabelece como competência do INS “contribuição para 

o desenvolvimento de recursos humanos, em particular na área técnico-profissional e 

científica específica para a saúde”. Em resposta a esta atribuição o INS. 

 

3. Objectivo  

O INS através da Direcção de Pesquisa em Saúde e Bem-Estar pretende contratar um 

investigador sénior com experiência em escrita de projectos de investigação científica para 

busca competitiva de financiamento. O Investigador será responsável pela identificação de 

chamadas de financiamento (nacionais e internacionais), preparação e submissão de propostas 

em colaboração com os programas e investigadores, bem como treinar aos investigadores para 

aplicação a Grants. 

 

 4. Descrição dos Serviços a serem prestados: 

Criar e manter funcional o gabinete para busca de financiamento e apoio aos investigadores na 

elaboração de projectos competitivos;  

Identificar chamadas de financiamento e dar suporte aos programas institucionais na 

elaboração de projectos e submissão nas chamadas identificadas para financiamento; 



 

 2 

Capacitar recursos humanos da instituição para preparação e aplicação de propostas de 

financiamento; 

Garantir a qualidade das propostas preparadas e aprovadas; 

Elaborar e divulgar documentos essenciais para busca de financiamento; 

Dar suporte técnico-científico para a realização de pesquisas no INS; 

Apoiar nas actividades de monitoria técnico-científica dos projectos; 

Elaborar relatórios periódicos das actividades dos projectos/financiamento de acordo com as 

especificações do INS e do financiador; 

Outras tarefas que lhe forem confiadas superiormente. 

 

5. Requisitos: 

Experiência em busca de financiamento para pesquisa / Grant and Funding Specialist. 

Pós-graduação, preferencialmente doutoramento, em área Biomédica; 

Experiência comprovada em desenho, busca de financiamento, gestão e monitoria de projectos; 

Experiência comprovada em matérias e procedimentos de gestão, elaboração e implementação 

de projectos de investigação científica; 

Sólidos conhecimentos sobre investigação científica na área biomédica; 

Fluência na língua portuguesa e 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 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. 

 


