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TERMOS DE REFERÊNCIA  

 

1.Título dos Termos de Referência: 

  Contratação de Epidemiologista. 

 

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 das actividades do Observatório Nacional de Saúde (ONS), o INS pretende 

fortalecer capacidades no que tange à epidemiologia. 

 

3. Objectivo  

Recolha e analisar dados; 

Apoiar no desenho de protocolos de pesquisa, instrumentos de pesquisa, desenho de 

questionários; 

Garantir considerações éticas de todos os protocolos de pesquisas; 

Interpretação e visualização de dados (por exemplo: pósteres, relatórios, resumos de políticas, 

desenvolvimento de manuscritos etc.). 

 

 4.   Descrição dos Serviços  a serem prestados  : 

 Elaborar planos de análise estatística e fornecer uma visão epidemiológica na interpretação e 

discussão de resultados; 

 Executar e fornecer análise crítica, pareceres e recomendações sobre questões de saúde 

pública com base em conhecimento científico; 

 Comunicar os resultados das análises através de apresentações e publicações; 

 Trabalhar em rede com especialistas intersectoriais para a análise global das questões de 

saúde; 

 Colaborar com agências governamentais e outros parceiros globais de saúde para ajudar no 

desenvolvimento de recomendações sobre questões políticas com impacto para a saúde; 



 2 

 Auxiliar na elaboração de relatórios e outros documentos relacionados para avaliar o 

progresso do ONS. 

 

 

5. Requisitos: 

 Licenciatura em Biologia, Medicina ou áreas afins. 

Mestrado em Epidemiologia; 

Mínimo de três (3) anos de experiência em trabalhos similares; 

Experiência em formação ou desenvolvimento de capacidades; 

Fluente (oral e escrita) em Português. Domínio na língua inglesa (oral e escrita); 

Diploma em área médica ou áreas afins; 

Habilidade para implementar sistemas de vigilância e outros dados de colecta para monitoria de 

sistemas de saúde, incluindo a mortalidade e para treinar outros na colecta de dados e na realização 

de análises adequadas; 

Habilidades práticas comprovadas em software param análise estatística (Excel e pelo menos um 

pacote estatístico); 

Capacidade para liderar equipas, ou ser responsável pela supervisão, gestão e pelo treinamento de 

outros profissionais; 

Capacidade para trabalhar com uma equipa multidisciplinar.  

 

 

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. 

 

 

 

7. Duração Do Contrato 

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

renovação. 

 


