
 

 

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE 

MINISTÉRIO DA SAÚDE 

INSTITUTO NACIONAL DE SAÚDE 

DELEGEÇÃO PROVINCIAL DO INSTITUTO NACIONAL DE SAÚDE DA CIDADE 

DE MAPUTO 

 

 

TERMOS DE REFERÊNCIA 

1. OFICIAL DE ENFERMAGEM - Delegação Provincial do INS da CM 

Projectos: CISPOC   

 

Local׃ Cidade de Maputo 

 

Numero de vagas׃ Três ( 3) Vagas 

 

 

TAREFAS/ RESPONSABILIDADES: 

 Conhecer integralmente o protocolo do projecto e todos os documentos relacionados; 

 Participar activamente nos treinos do protocolo, documentos relacionados e 

Procedimentos Operacionais Padrão (POPs); 

 Garantir o fluxo clínico dos voluntários de acordo com os procedimentos específicos 

dos estudos; 

 Proceder à colheita de amostras biológicas de acordo com os fluxogramas dos estudos; 

 Garantir o acondicionamento, transporte e conservação das amostras biológicas de 

acordo com os protocolos do centro;  

 Apoiar o médico durante a administração de produtos de investigação; 

 Elaborar os documentos e POPs; 

 Garantir o envio de formulários de reporte de caso (CRF’s) da clínica para a Unidade 

de Gestão de Dados; 

 Realizar testagem de amostras biológicas através de testes de diagnóstico rápido 

disponíveis de acordo com as competências atribuídas; 

 Fazer aconselhamento aos participantes dos estudos: aconselhamento pré e pós teste, 

procedimentos do estudo, métodos contraceptivos entre outros aconselhamentos em 

saúde; 

 Garantir a segurança e respeitar a confidencialidade da informação gerada não 

revelando nem discutindo a informação dos participantes com pessoas não relacionadas 

com os estudos. 

 Seguir com zelo os procedimentos padrões operacionais do CISPOC e dos diferentes 

estudos nos quais esteja enquadrado. 

 Auxiliar na produção de relatórios periódicos referentes a introdução de informação e 

funcionamento da base de dados. 

 

Requisitos: 

 Técnico de Enfermagem; 

 



 Ter um compromisso com valores institucionais; 

 Espírito de iniciativa, dinâmico e organizado; 

 Habilidade para trabalhar em grupo ou equipa; 

 Capacidade de trabalhar sob pressão e na base de metas; 

 Possuir alto grau de responsabilidade; 

 Ter autonomia, proactividade, dinamismo, profissionalismo e rigor; 

 

Informação complementar: 

 Regime de trabalho por objectivo/contracto flexível. 

 Período de contrato de 12 meses renováveis. 
 


