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Termos de Referência para Técnico Superior Profissional de Sistemas 

de Informação 

 

Local de recrutamento: Maputo 

Local de Trabalho: Províncias 

Duração: 1 ano (com possibilidade de extensão por períodos iguais ou superiores). Os 

primeiros 3 meses constituem um período probatório. 

 
Categoria: Técnico de Sistemas de Informação 
 
1. Objectivo Geral 

 
A Jembi Health Systems - Moçambique, pretende contratar um Técnico de Sistemas para 

apoiar a implementação de sistemas de informação de saúde, na Província de Maputo e 

extendendo de seguida ao longo das restantes Províncias do País. Para o sucesso do projecto 

em alusão, a componente de gestão de sistemas ao nível provincial e local assume um papel 

determinante na operacionalização dos planos e programas estabelecidos com vista a 

viabilização das acções programáticas no âmbito do projecto.  

A contratação de um Técnico de Sistemas de Informação, enquadra-se dentro de uma 

estratégia organizacional visando a melhoria da eficiência e eficácia nas múltiplas operações 

técnicas previstas ao longo da implementação das actividades do projecto, com enfoque ao 

nível provincial, distrital e Unidades Sanitárias.  

 

2.  Responsabilidades do Técnico de Sistemas de Informação 
 

O Técnico de Sistemas irá analisar, planear, programar, expandir, documentar, actualizar e 

testar sistemas de informação, Instalar e configurar sistemas, dentro do contexto dos sistemas 

de informação de saúde, utilizando os procedimentos estabelecidos, com vista a assegurar o 

correcto funcionamento do mesmo. Irá igualmente apoiar em diferentes plataformas e 

proceder à gestão e administração dos sistemas e softwares hospedados no Servidor. 

Desenvolver suas actividades em algumas províncias previamente definidas e nos escritórios 

da Jembi quando necessário. A instalação de escritórios ao nível das provinciais está 

inteiramente dependente do volume de unidades sanitárias definidas, bem como o número 

de equipes necessárias que assegure a implementação do projecto. O Técnico de Sistema 

desenvolverá as suas actividades sob supervisão e coordenação directa do Coordenador Geral  

e com as seguintes atribuições e responsabilidades: 
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1. Planear, instalar, configurar, administrar e dar suporte necessário aos sistemas de 

informação de saúde (SIS); 

2. Efectuar a avaliação do fluxo do paciente e dos dados nas Unidades Sanitárias abrangidas 

pela instalação do SIS , e reportar devidamente os resultados; 

3. Gerir e manter os sistemas, as base de dados e serviços, de forma segura, eficiente e fiável, 

com o objetivo de optimizar o funcionamento dos aplicativos e softwares;  

4. Implementar o sistema de informação na Unidade Sanitária, tendo em conta os 

procedimentos previamente definidos; 

5. Proceder à instalação e parametrização das aplicações de gestão dos sistemas operativos; 

6. Utilizar ferramentas aplicacionais como o processamento de texto, folha de cálculo e 

apresentação gráfica para mostrar/expor resultados das actividades nas Unidades 

Sanitárias; 

7. Assegurar a optimização e funcionamento dos sistemas respeitando as normas de 

segurança;  

8. Fazer a implementação e manutenção de bases dados; 

9. Efectuar a exportação/importação de dados de sistemas individualizados e agregados; 

10. Identificar ameaças à segurança dos sistemas, propor solução e reportar qualquer 

situação ao nível imediatamente superior; 

11. Organizar e conduzir formação on the job e formal, em cascada e nos 

seminários/workshop;  

12. Actuar como facilitador entre usuários, implementadores e desenvolvedores; 

13. Dar devido seguimento e acompanhamento aos usuários para a devida utilização do 

sistema POC, e consequentemente contribuir para aceitação do mesmo pela Unidade 

Sanitária; 

14. Participar em reuniões técnicas com a equipe provincial; 

15. Colaboração com as DPS e outros parceiros de implementação nas actividades de nível da 

província;  

16. Manter um adequado e produtivo relacionamento com outras organizações parceiras ao 

nível provincial; 

17. Participar em actividades de assistência técnica e operacional às Unidades Sanitárias 

locais no âmbito do POC; 

18. Elaborar relatórios técnicos das actividades do projecto ao nível da província; 

19. Assegurar a coordenação das actividades planificadas de acordo com os planos 

centralmente estabelecidos; 

20. Participar em workshop e conferências ao nível provincial, caso se julgue necessário; 

21. Participar de reuniões sistemáticas da DPS ou das unidades sanitárias quando convocadas 

pelas entidades competentes; 

22. Participar em sessões de reciclagem ou formação profissional organizada ou 

recomendada pela Jembi HS/UEM-MOASIS e OU DPS; 

23. Realizar todas as actividades técnicas determinadas pelo seu superior hierárquico; 
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Qualificações do Técnico Superior Profissional de Sistemas 
 
Requisitos Profissionais:  

i. Licenciatura em Informática, Engenharia Informática, Informática de Gestão, Sistemas 
de Informação ou similar;  

ii. Larga experiência de trabalho, pelo menos 5 anos na área de gestão de sistemas 
informáticos; 

iii. Experiência comprovada na utilização do Microsoft Office, como Ms Word, Excel e 
PowerPoint; 

iv. Conhecimentos na área de desenvolvimento (programação) de aplicações 
informáticas e web;  

v. Conhecimentos em Análise e Desenvolvimento de Sistemas; 
vi. Conhecimentos profundos para desenvolver soluções de problemas relacionados à 

conexão entre computadores, usuários, programas e equipamentos; 
vii. Alguma experiência na área de formação; 

viii. Aptidão para as relações humanas, comunicação e adaptação a novas situações; 
ix. Fortes habilidades interpessoais, de negociação e de comunicação;  
x. Habilidades organizacionais e de produção de relatórios de desempenho periódico; 

xi. Fluência na língua inglesa( opcional); 
xii. Fluência na língua portuguesa tanto falada como escrita, com boa compreensão, assim 

como expressão; 
xiii. Predisposição e orientação estratégica para executar múltiplas tarefas dentro da 

equipa;  
xiv. Capacidade de guardar sigilo profissional; 
xv. Honestidade e boa integridade profissional; 

xvi. Disponibilidade de trabalhar fora das horas normais de expediente; 
xvii. Disponibilidade para trabalhar nas províncias;  

xviii. Conhecimentos dos regulamentos PEPFAR/CDC e de Moçambique e/ou experiência 
de trabalho em ou com ONGs é uma vantagem e preferência; 

xix. Alto sentido de responsabilidade; 
xx. Consciência e sensibilidade na gestão de ambientes multiculturais e,   

xxi. Flexibilidade e capacidade para ouvir e integrar as opiniões dos outros trabalhadores. 
xxii. Boa capacidade de comunicação; 

xxiii. Fácil integração, trabalho em equipa e sob pressão; 
xxiv. Disponibillidade imediata; 
 
 
 
 

B. Requisitos adicionais:  
 

i. Curriculum Vitae; 
ii. No acto da candidatura dever-se- á submeter  2 ( duas ) cartas de referência; 

iii. Anexar Certificado  de Habilitação Técnico – Profissional e, 
iv. Carta de motivação com expectativa salarial.  



   
 

4 

 

 

Notas:  

 Apenas candidatos pré-selecionados serão contactados 
 

 
Maputo, Fevereiro de 2018 

 


