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TERMOS DE REFERÊNCIA 

5. OFICIAL DE LABORATÓRIO - Delegação Provincial do INS da CM 

Projectos: CISPOC   

 

Local׃ Cidade de Maputo 

 

Numero de vagas׃ Duas ( 2) Vagas 

 

 

TAREFAS/ RESPONSABILIDADES: 

 Realizar a actividade analítica de acordo com a escala de actividades do laboratório 

cumprindo os procedimentos implementados e aprovados;  

 Receber e confirmar as amostras com o worklist e elaborar a folha de trabalho. 

 Executar a testagem e/ou procedimento conforme a sala (de extração, amplificação e 

ou limpa), 

 Testar as amostras do COVID de acordo com a escala; 

 Projetar e executar testes de laboratório de acordo com procedimentos padrão, fazer 

observações, interpretar resultados e documentar cada acção; 

 Organizar e armazenar todos os consumíveis de acordo com as instruções de segurança; 

 Registar todos os dados e resultados em formulários especificados (em papel e 

eletrônicos) com precisão e responsabilidade; 

 Manter o equipamento principal e auxiliares no pedido de suprimentos de laboratório e 

garantir 5S do mesmo; 

 Garantir que todas as directrizes de segurança sejam seguidas estritamente e com 

responsabilidade; 

 Preencher correctamente os formulários e todos outros documentos relacionados com 

a testagem das amostras (folhas de trabalho e outros); 

 Colaborar nas actividades relacionadas com o sistema da qualidade como arrumação de 

amostras de forma sequenciada; 

 Armazenar adequadamente as amostras após a testagem; 

 Comunicar com o laboratório para reportar problemas relacionados á testagem de 

amostras incluindo rejeição de amostras e o relatório de amostras testadas. 

 Realizar qualquer outra tarefa relevante atribuída pelo superior hierárquico. 

  

Requisitos: 

 Técnico médio de laboratório ou áreas afins; 

 



 Experiência em laboratório de biologia molecular e PCR; 

 Conhecimentos básicos de sistema de gestão de qualidade laboratorial e da Norma 

ISSO 15189; 

 Conhecimento básicos do sistema de informação laboratorial, DISA Lab. 

 

Informação complementar: 

 Regime de trabalho a tempo parcial; 

 Período de contrato de 12 meses renováveis. 
 


