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Termos de Referência para vagas de Inquiridores 

 

Introdução: O Instituto Nacional de Saúde (INS) pretende realizar o terceiro Inquérito 

Indicadores de Malária 2022 (IIM2022) que tem como objectivo central actualizar o perfil 

epidemiológico da malária. O IIM2022 vai colher dados sobre os agregados familiares e 

mulheres em idade reprodutiva e testar a malária e anemia em crianças dos 0 – 59 meses de 

idade. 

 

Objectivo: Recrutar inquiridores com perfil para conduzir entrevistas com os chefes dos 

agregados familiares e mulheres em idade reprodutiva e testar malária e anemia em crianças 

do 0 – 59 meses de idade. 

 

Local da realização do inquérito: O inquérito será realizado nas províncias de Gaza, Maputo 

e Cidade de Maputo 

 

Duração do trabalho: 6 meses  

 

Local de trabalho: Província de origem. 

 

 Numero de Vagas׃ 

 Maputo Provincia- 32 

 Maputo Cidade -28 

 Gaza-56 

 

Requisitos 

 Nacionalidade Moçambicana; 

 Idade entre 18 a 45 anos; 

 Ter concluído 12a Classe ou e equivalente; 

 Falar e escrever fluentemente a língua portuguesa  

 Falar pelo menos uma língua local da província a que se candidata; 

 Disponibilidade em trabalhar a tempo inteiro durante o período de seis meses; 

 Ter alguma experiência no uso de tablets; 

 Ter experiência de trabalho de campo como inquiridor é uma vantagem; 

 



 Ter formação ou experiência profissional na área de saúde, especificamente laboratório, 

técnico de saúde e enfermagem é uma vantagem 

 Ser responsável, ético, organizado e dinâmico. 

 

 

Responsabilidades 

O inquiridor será responsável: 

 Recolher os dados nos agregados familiares; 

 Reportar as suas actividades ao supervisor; 

 Usar os recursos tecnológicos e materiais só para fins do inquérito; 

 Garantir a segurança de todos os materiais do inquérito; 

 Garantir a confidencialidade dos dados; 

 Garantir a biossegurança da equipa, dos participantes e da comunidade. 

 

As funções específicas incluem: 

 Assegurar a identificação correcta das áreas de enumeração (AE) e listar os agregados 

familiares em cada AE; 

 Realizar entrevistas aos agregados familiares selecionados em cada AE, respeitando 

todos os princípios recomendados na condução de pesquisa; 

 Realizar a testagem rápida de malária e anemia a todas as crianças residentes nos 

agregados familiares elegíveis, respeitando os princípios de boas práticas clínicas e 

biossegurança; 

 Disponibilizar os resultados de testagem de malária ou anemia ao 

encarregado/responsável da criança, respeitando o princípio de confidencialidade; 

 Tratar ou referir os casos de malária ou anemia, respeitando as normas recomendadas 

pelo Ministério da Saúde; 

  Participar em todas actividades de discussão ou balanço das actividades diárias da 

equipa; 

 Garantir a segurança e qualidade de todo material sob sua responsabilidade, através de 

uma boa conservação dos mesmos; 

 Assegurar que todo recurso/material necessário de trabalho esteja pronto e em número 

recomendado para melhor trabalho diário e; 

 Manter a confidencialidade dos dados recolhidos em cada AE. 

 


