
Termos de Referência para a posição de Analista de Negócios Sénior

(Business Analyst)

Posição: ANALISTA DE NEGÓCIOS

Localização: Escritório da Jembi/mOASIS 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/mOASIS Moçambique procura um analista de negócios 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 os sistemas de saúde existentes a nível nacional.

A Jembi/mOASIS 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 que se concentra no desenho, desenvolvimento
e implementação de sistemas de informação para diferentes sectores tais como
saúde,  sector  social,  saúde  alimentar  e  veterinária,  sector  da  justiça  e
estatísticas  vitais.  É  composta  por  uma  vasta  equipa  capaz  de  fornecer
habilidades técnicas e com vasta experiência em implementação de sistemas
electrónicos para sectores públicos, privados, sem fins lucrativos e acadêmicos.
Promove  a  sustentabilidade  do  sistema  através  da  propriedade  do  país,
colaboração e construção de capacidade local nos sistemas de informação em
saúde e TICs.

Defende o uso de arquiteturas abertas, padrões e sistemas de informação que
sejam interoperáveis. Como corretores honestos de soluções técnicas, a Jembi
trabalha com parceiros financiadores e implementadores no sentido de projetar
e  implementar  intervenções  apropriadas  e  holísticas,  mantendo-se  aberta  a
outras  tecnologias  e  ferramentas  a  serem  usadas.  Além  disso,  desenvolve
capacidade para garantir  a  sustentabilidade e a apropriação,  apoia o uso de
padrões  internacionais  de  sistemas  de  informação  de  gestão  para  saúde  e
fornece assistência técnica na recolha, análise, qualidade, uso e disseminação de
informações.
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2. Descrição das tarefas do analista de negócios  

O  Analista  de  Negócios  trabalha  em  estreita  colaboração  com  as  equipes
técnicas incluindo desenvolvedores e implementadores, bem como com a equipa
de  gestão  e  monitoria  sendo  responsável  pelo  desenvolvimento,  revisão  e
entrega de documentos específicos, tais como desenvolvimento dos requisitos,
funcionais e não funcionais e do próprio negócio. O candidato(a) deve entender
do processo de negócio e  deve garantir que haja integração entre o negócio e a
tecnologia. O analista de negócios trabalha com a equipe de gestão de projetos
para planificar as actividades, estipular prazos, priorizar as entregas e negociar
as funcionalidades do produto.  O analista  de negócios entende processos  de
desenvolvimento –  SDLC - é muito analítico, possui habilidades para resolução
de problemas e conflitos no sentido de ajudar a identificar, comunicar e resolver
os problemas quer com o cliente quer com a sua equipa.

O Analista de Negócios é responsável por criar, manter e priorizar os pendentes
do produto e por garantir que tanto a equipe de desenvolvimento quanto as
partes interessadas estejam bem informadas sobre as prioridades e o progresso
do  desenvolvimento  do  produto.  O  analista  de  negócios  deve  ser  proactivo,
capaz  de  se  comunicar  com  as  partes  interessadas  de  negócios  e  possuir
técnicas necessárias para resolver problemas e garantir as entregas, enquanto
estiver sob pressão.

3. Responsabilidades 

a. Trabalhar com os parceiros governamentais (MISAU) e implementadores
para  a  recolha  de  requisitos  funcionais  e  não  funcionais  e  obter  as
necessidades de negócios;

b. Articular  e  documentar  claramente  os  processos  de  negócios  e  os
requisitos do propostos pelo cliente;

c. Obter informações importantes da arquitetura do produto e das equipes
técnicas para identificar as interdependências da solução;

d. Documentar  o  desenho  de  soluções,  incluindo  análise  de  dados  e
esqueletos (wireframes);

e. Traduzir a informação dos requisitos de negócios para a equipe técnica
utilizando uma metodologia ágil;

f. Desenvolver casos de uso para entregar à equipe de desenvolvimento;
g. Gerenciar a lista de pendentes e as prioridades dos vários projetos;
h. Gerir as revisões e comentários interactivos do sistema com o cliente;
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i. Dar  suporte  à
equipe  de  controle  de  qualidade  com

casos de teste e testagens;
j. Gerir as actividades da equipa técnica utilizando as plataformas de gestão

de tarefas;
k. Gerir as revisões e comentários interativos do sistema com o cliente;
l. Dar  suporte  à  equipe  de  controle  de  qualidade  com casos  de  teste  e

testagens;

m. Gerenciar o processo de testes de aceitabilidade do utilizador (UAT);
n. Apoiar na facilitação de formações e produção de matérias de formação

para utilizadores e implementadores do sistema;
o. Dar apoio e suporte aos utilizadores do sistema;
p. Comunicar  com  analistas  de  negócios,  gestores  de  projetos  e  de

programas, dependendo de cada produto, e apoiar na análise do negócio
e na gestão técnica dos, sempre que necessário;

q. Gerir o relacionamento saudável e contínuo com os parceiros PEPFAR e
com o MISAU;

r. Construir  e  manter  proactivamente  boas  relações  com  as  partes
interessadas;

s. Solucionar proactivamente problemas de satisfação do cliente.

4. Requisitos/ Qualificações / Habilidades:

a. 5 anos ou mais de experiência de trabalho comprovada como analista de
negócios;

b. Grau ou qualificação reconhecida em Engenharia Informática e Análise de
Negócios;

c. Experiência com metodologias ágeis de desenvolvimento de software;
d. Experiência com o software de gestão de tarefas como JIRA (vantagem);
e. Experiência de trabalho com o sector de saúde pública (vantagem);
f. Fortes habilidades interpessoais, de negociação e de comunicação;
g. Capacidade de desenvolver e manter boas relações de colaboração com o

governo e seus parceiros de cooperação;
h. Excelentes habilidades organizacionais e de produção de documentos de

requisitos e de relatórios específicos;
i. Capacidade comprovada de comunicar informação técnica complexa de

uma forma lógica, sucinta e compreensível;
j. Habilidades  analíticas,  numéricas  e  de  resolução  de  problemas

comprovadas num cenário de trabalho sob pressão;
k. Fluência  na  língua  inglesa  tanto  falada  como  escrita,  com  boa

compreensão bem como expressão;
l. Fluência  na  língua  portuguesa  tanto  falada  como  escrita,  com  boa

compreensão, assim como expressão;
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m. Conhecimentos
dos  regulamentos  PEPFAR/CDC  e  de

Moçambique e/ou experiência de trabalho em ou com ONGs (vantagem e
preferência);

n. Habilidades analíticas demonstradas;
o. Resolução de problemas e fortes habilidades de comunicação;
p. Capacidade de articular-se com as partes interessadas e com a equipe

técnica e os implementadores;
q. Disponibilidade para viajar dentro de Moçambique e noutros país.

5. Requisitos Adicionais:

a. Curriculum Vitae;
b. Anexar Certificado de Habilitação Técnico – Profissional;
c. Anexar todos os certificados de cursos e formações relacionadas com a

posição.
d. Carta de motivação com expectativa salarial e, 
e. No acto da candidatura submeter 2 (duas) cartas de referência;

6. As candidaturas devem ser enviadas até dia 29 de Fevereiro de 2020  para
Os  seguintes   endereços:  katia.paulino@jembi.org   e  
ercilio.lombole@jembi.org

Nota: 

 Apenas candidatos pré-selecionados serão contactados

Maputo, Fevereiro de 2020
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