
 

 

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE 

MINISTÉRIO DA SAÚDE 

INSTITUTO NACIONAL DE SAÚDE 

 

 

                                                                                    

CONTRATAÇÃO DE PESSOAL DE CAMPO NO ÂMBITO DA SEGUNDA RONDA DO 

INQUÉRITO BIOLÓGICO E COMPORTAMENTAL ENTRE PESSOAS QUE INJECTAM 

DROGAS EM MOÇAMBIQUE 

 

 

Termos de Referência para Contratação de Oficial de Enfermagem para o Inquérito Biológico e 

Comportamental em Pessoas que Injectam Drogas- Ronda II  

 
Local׃ Cidade de Maputo, Beira,Tete,Quelimane e Nampula 

 
Numero de vagas׃ Uma (1)  vaga por cidade 

 

Funções especificas: 

 Preparar todos os materiais para o processo de recolha de dados com o participante. 

 Explicar correctamente os objectivos do inquérito ao público-alvo. 

 Efectuar correctamente o pré e pós aconselhamento aos participantes. 

 Administrar correctamente o consentimento informado ao participante.  

 Seguir as normas relacionadas com boas práticas e ética em pesquisa com os seres humanos. 

 Colheita de amostras de sangue aos participantes por punção venosa/digital; 

 Testagem rápida de HIV, HBV e HCV aos participantes; 

 Preparação de DBS; 

 Garantir o controlo de qualidade das testagem e preparação dos DBS; 

 Efectuar correctamente o processo de recolha, empacotamento e envio de amostras biológicas ao 

laboratório central do INS em coordenação com o supervisor do estudo, a empresa 

transportadora. 

 Garantir escrupulosamente com o processo de confidencialidade e anonimato do participante. 

 Participar nas reuniões de balanço de actividades de campo, realizadas no fim das actividades do 

dia. 

 Garantir a protecção diária do kit de laboratório e seus assessórios bem como a disponibilidade 

dos mesmos para a recolha de dados no dia seguinte. 

 Realizar as suas actividades diárias, respeitando as metas traçadas para cada enfermeiro/técnico 

de laboratório. 

 Garantir o retorno dos resultados aos participantes.  

 

 Requisitos  
 Formação média ou superior em enfermagem; 

 Experiência de trabalho com população-chave; 

 Experiência em mapeamento e recolha de dados; 

 Conhecer muito bem o ciclo de população-chave (PID- Pessoas que Injectam Drogas); 

 Capacidade de trabalhar em equipe e sob pressão; 

 Fluência em português e domínio da língua local. 
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