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Posição: Especialista em Sistemas de Informação em Saúde 

Localização: Escritório da Jembi Health Systems Maputo  

Financiamento: PEPFAR-CDC 

Duração: 13 meses (com possibilidade de renovação para contrato de período similar ou mais longo) 

Período de experiência: 3 meses 

1. Objectivo Geral 

A Jembi Health Systems Moçambique procura um Especialista em Sistemas de Informação em Saúde (SIS), 

para se juntar à equipe de analista de sistemas, que seja ágil e pronto para trabalhar em vários projetos, 

com foco em sistemas de informações de saúde, interoperabilidade e troca de dados entre esses sistemas. 

A Jembi é uma organização africana sem fins lucrativos com escritórios regionais na África do Sul, 

Moçambique, Zâmbia e Ruanda, que trabalha em vários projetos em toda a África com destaque no 

desenho, desenvolvimento e implementação de sistemas de informação de saúde bem como sistemas de 

informação para outras áreas como acção social e estatísticas vitais. Prestamos apoio técnico no 

desenvolvimento e implementação de sistemas para os sectores públicos, privados, sem fins lucrativos e 

académicos. A Jembi trabalha no sentido de garantir a sustentabilidade dos sistemas implementados 

através da formação de quadros locais e apropriação dos sistemas pelo país. 

Promovemos o uso de arquiteturas abertas e flexíveis, padrões e sistemas de informação interoperáveis. 

Como mediadores honestos de soluções técnicas, trabalhamos com parceiros para projectar e 

implementar intervenções apropriadas e holísticas, permanecendo abertas a uma variedade de 

tecnologias e ferramentas a serem usadas.  
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2. Descrição das tarefas do Especialista em Sistemas de Informação de Saúde 

O Especialista em SIS deve servir como especialista técnico nas áreas de sistemas de informação de saúde 

pública, de padrões para representar, armazenar, proteger e transmitir informações de saúde e para o 

fortalecimento de uma infra-estrutura nacional de informática em saúde. 

Deve fornecer suporte na análise e interpretação de conceitos técnicos e científicos da área de saúde para 

o desenvolvimento e implementação de um sistema de informação em saúde nacional integrado e 

distribuído. 

3. Responsabilidades 

a. Coordenar, supervisionar e prestar assistência técnica às equipes de analistas de negócio, de 

desenvolvedores, e dos departamentos de implementação e de M&A com vista a assegurar 

melhor qualidade de trabalhao. 

b. Elaborar relatórios periódicos, redigir documentos técnicos e científicos na área de SIS. 

c. Realizar pesquisas operacionais e produzir artigos científicos na área de SIS e TIC. 

d. Executar procedimentos sistemáticos de verificação de dados e avaliação de qualidade. 

e. Promover e apoiar actividades de disseminação, análise da informação e atender às iniciativas 

de melhoria dos projectos apoiados pela organização. 

f. Apoiar a elaboração de planos conjuntos de desenvolvimento e implementação de sistemas 

de informação de saúde com o MISAU e parceiros. 

g. Apoiar a definição e recolha de requisitos funcionais e não funcionais para o desenvolvimento 

de sistemas de informação de saúde aplicáveis. 

h. Apoiar o desenvolvimento de normas, diretrizes e padrões para a colecta, análise, 

interpretação de dados e relatórios de saúde. 

i. Prestar apoio técnico no desenvolvimento de aplicativos de gestão de informação de saúde 

considerados prioritários; 

j. Apoiar e avaliar os programas de formação do pessoal relacionado com os projectos da 

organização; 

k. Capacitar funcionários do Sistema Nacional de Saúde (SNS), incluindo gestores de programas, 

digitadores e gestores de dados, técnicos de monitoria e avaliação, clínicos e outros técnicos 

de saúde. 

l. Apoiar os projectos de implementação dos sistemas de informação de saúde, tendo em conta 
os procedimentos previamente definidos; 

m. Utilizar ferramentas aplicacionais como o processamento de texto, folha de cálculo e 
apresentação gráfica para mostrar/expor resultados das actividades; 

n. Assegurar a optimização e funcionamento dos sistemas respeitando as normas de segurança;  
o. Coordenar reuniões técnicas quando necessário; 

p. Apoiar e participar em mecanismos de coordenação com o MISAU e parceiros;  
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q. Manter um adequado e 

produtivo relacionamento com outras organizações parceiras 

ao nível central e provincial; 

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

no âmbito dos sistemas de informação; 

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

estabelecidos; 

t. Participar em workshops e conferências caso se julgue necessário; 

u. Apoiar em todas as actividades necessárias e indicadas pelo superior hierárquico. 

 

4. Requisitos/ Habilidades/ Competências: 

a. Licenciado, Mestrado ou doutorado em Sistemas de Informação para a Saúde ou Informática em 

Saúde, ou outras áreas afins.  

b. Pelo menos 5 anos de experiência comprovada na concepção, implementação e coordenação de 

projectos informáticos em saúde, SIS e na área de saúde pública; 

c. Experiencia comprovada em matéria de levantamento e estudo de requisitos de sistemas de 

Informação (Metodologias, ferramentas, etc); 

d. Experiencia comprovada em matérias de M&A, incluindo a capacidade de redigir documentos 

técnicos e científicos na área de TIC e SIS; 

e. Experiencia comprovada em matérias de investigação científica incluindo a análise e 

interpretação dos dados estatísticos; 

f. Especialização em padrões informáticos para saúde e envolvimento prévio em iniciativas de 

padrões (fundamental); 

g. Experiência de trabalho em Sistemas de Informação de Gestão em Saúde (SIS) na África Austral 

ou ambientes semelhantes; 

h. Ser capaz de coordenar a implantação de sistemas de informação em saúde de acordo com as 

necessidades e contexto locais em Moçambique.  

i. Ter forte capacidade de comunicação, capacidade de apresentar idéias e planos de maneira clara 

e concisa, e solicitar sugestões de um grupo técnico de maneira colaborativa; 

j. Ser capaz de coordenar projectos complexos com vários parceiros, incluindo agências de 

doadores; 

k. Possuir excelentes habilidades interpessoais e de gestão e habilidades para lidar com situações 

imprevistas; 

l. Habilidades analíticas demonstradas; 

m. Resolução de problemas e fortes habilidades de comunicação; 

n. Capacidade de articular-se com as partes interessadas e com a equipe técnica e os 

implementadores; 

o. Fluência em Português e Proficiência em Inglês. 
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5. Requisitos Adicionais: 

No acto da candidatura dever-se- á submeter 2 (duas) cartas de referência; 
a. Curriculum Vitae; 
b. Anexar Certificado de Habilitação Técnico – Profissional; 
c. Carta de motivação com expectativa salarial e,  

 
As candidaturas devem ser enviadas até dia 12 de Outubro de 2018 para os seguintes endereços: 
katia.paulino@jembi.org  e ercilio.lombole@jembi.org   

 

Nota:  

 Apenas candidatos pré-selecionados serão contactados 
 

Maputo, Outubro de 2018 
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