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Localização: Escritório da Jembi Health Systems em Maputo  

Financiamento: PEPFAR - CDC 

Duração: 13 meses (com possibilidade de renovação do contrato por período igual ou superior) 

Período Probatório: 3 meses 

1. Objectivo Geral 

A Jembi Health Systems Moçambique procura um Engenheiro de Software de nível Intermédio em Java / 

JavaScript para se juntar à equipe de desenvolvimento, 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. Deve ter no mínimo 5 anos de experiência de trabalho em projectos de desenvolvimento com 

tecnologias Java e Web em ambientes corporativos de produção. 

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. 

Em Moçambique, a Jembi em colaboração com a Universidade Eduardo Mondlane através do projeto 

MOASIS, fornece assistência técnica ao Ministério da Saúde, Ministério do Género, Crianças e Assuntos 

Sociais e Ministério da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos e outras instituições locais na 

concepção, desenvolvimento, implementação e manutenção de sistemas de informação. Além disso, 

desenvolvemos capacidade para garantir a sustentabilidade e a apropriação, apoiamos o uso de padrões 

internacionais de sistemas de informações de gerenciamento de saúde e fornecemos assistência técnica 

na recolha , análise, qualidade, uso e disseminação de dados. 

  

Termos de Referência para Engenheiro de Software Sénior em Java e 

Desenvolvimento Web 
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2. Responsabilidades Engenheiro de Software Sénior em 

Java e Web 

O Engenheiro de Software de nível sénior em Java e Web terá as seguintes responsabilidades: 

a. Prestar apoio técnico no desenvolvimento de sistemas de informação. 

b. Criar soluções elegantes e úteis para resolver problemas complexos, principalmente na área 

de sistemas de saúde. 

c. Desenvolver interfaces Front-End, APIs subjacentes e sistemas Back-End em várias linguagens 

de programação, com foco em Java e ferramentas Web (Frameworks JavaScript). 

d. Dar suporte a equipa de analista de negócio, para identificação e especificação dos requisitos 

funcionais e não funcionais. 

e. Identificar e manter os procedimentos relacionados á manutenção e qualidade de dados. 

f. Avaliar e seleccionar as tecnologias e ferramentas apropriadas para o desenvolvimento de 

sistemas; 

g. Analisar e melhorar a eficiência, escalabilidade, estabilidade e segurança das aplicações e 

sistemas desenvolvidos pela organização. 

h. Apoiar nas decisões sobre arquitectura das soluções. 

i. Apoiar as decisões, implementação e acompanhamento do Processo de DevOps. 

j. Apoiar na gestão dos projectos de desenvolvimento. 

k. Conduzir os processos técnicos de evolução do produto. 

l. Gerir e manter os sistemas, base de dados e serviços , de forma segura, eficiente e fiável, com 

o objetivo de optimizar o funcionamento dos aplicativos e softwares;  

m. Coordenar reuniões técnicas com a equipe provincial; 

n. Manter um adequado e produtivo relacionamento dentro da organização, com o Governo, 

Parceiros, e Financiadores. 

o. Coordenar equipes de trabalho com vista assegurar uma melhor gestão das actividades e dos 

prazos de entrega dos produtos. 

p. Assegurar a coordenação das actividades planificadas de acordo com os planos  estabelecidos; 

q. Coordenar a elaboração de relatórios técnicos das actividades do projecto; 

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

s. Desenvolver e propor a implantação de normas e padrões de  aplicativos em implementação; 

 

3. Habilidades e experiência necessárias: 

 

a. Licenciado em Engenharia Informática ou Ciências de Computação; 

b. Pelo menos 5 anos de experiência profissional; 

c. Compreensão sólida de tecnologias e protocolos web; 

 

 

d. Experiência como engenheiro de software, com capacidade de crescer e aprender; 
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e. Boas habilidades de codificação e compreensão dos 

padrões e arquitecturas de design de software; 

f. Experiência em desenvolvimento de aplicação usando a Linguagem Java, e com 

plataformas Java (como Spring Framework, Hibernate, Struts). 

g. Experiência em desenvolvimento de Front-End com JavaScript, HTML, CSS, NodeJS e 

plataformas e bibliotecas da JavaScript Modernas (como ReactJS e AngularJS); 

h. Experiência no uso de Metodologias de Desenvolvimento Ágil, XP e Frameworks 

SCRUM; 

i. Experiência no uso e gestão de base de dados relacionais (como MySQL ou MariaDB, 

PostgreSQL). 

j. Experiência no sector de saúde público (constitui uma vantagem); 

k. Experiência em desenvolvimento de Sistemas de Informação para Saúde 

l. Experiência em desenvolvimento de Sistemas de Registo de Saúde Electrónico; 

m. Experiência com ferramentas de Virtualização como Docker e Vagrant (constitui uma 

vantagem); 

n. Responsabilidade pela gestão de risco do seu próprio trabalho 

o. Fortes habilidades interpessoais, de negociação e de comunicação; 

p. Excelentes habilidades organizacionais e de produção documentos de requisitos e de 

relatórios específicos; 

q. Capacidade comprovada de comunicar informação técnica complexa de uma forma 

lógica, sucinta e compreensível; 

r. Capacidade de desenvolver e manter relações de colaboração boas com o Governo e 

seus parceiros de cooperação; 

s. Comprovadas habilidades analíticas, numéricas e de resolução de problemas num 

cenário de trabalho sob pressão; 

t. Fluência na língua inglesa tanto falada como escrita; 

u. Fluência na língua portuguesa tanto falada como escrita, com boa compreensão, assim 

como expressão; 

Conhecimentos dos regulamentos PEPFAR/CDC e de Moçambique e/ou experiência de 

trabalho em ou com ONG é uma vantagem e preferência; 

 

4. Requisitos  adicionais: 

No acto da candidatura deverá submeter os seguintes documentos: 

a. Curriculum Vitae; 
b. Certificado  de Habilitação Técnico – Profissional, 
c. Duas (2) cartas de referência; 
d. Carta de motivação com expectativa salarial. 

 

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     
Notas:  

 Apenas candidatos pré-selecionados serão contactados. 

mailto:katia.paulino@jembi.org
mailto:ercilio.lombole@jembi.org
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Maputo, Outubro de 2018 


