REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
_____________

MINISTÉRIO DA SAÚDE
Departamento de Aquisições
PEDIDO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
Concurso 58A000141/CI/Nº28/FNUAP/2018
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA A ELABORAÇÃO DE
MANUAIS DE ENFERMAGEM DE SAÚDE MATERNO INFANTIL.
(Pessoa Singular)
1. O Ministério da Saúde (MISAU), no âmbito das actividades financiadas pelo Fundo das
Nações Unidas para População (FNUAP), pretende contratar serviços de consultoria para a
elaboração de manuais de Enfermagem Saúde Materno Infantil (ESMI).
2. Nestes termos, o Ministério da Saúde convida as pessoas singulares com capacidade para
providenciar este serviço a expressarem a sua manifestação de interesse indicando as suas
aptidões para prestar os serviços para os seguintes módulos e submódulos:
N˚ de
vagas
01
01
01

Autor do Módulo/Submódulo

N˚ de

Revisor do Módulo/Submódulo

vagas

Promoção de saúde e prevenção de doenças.

01

Promoção de saúde e prevenção de doenças.

Prevenção e controlo de infecções

01

Prevenção e controlo de infecções

Planificação e gestão dos serviços de saúde

Planificação e gestão dos serviços de saúde
01

materno-infantil.

materno-infantil

Módulo: Assistência de enfermagem
01

Submódulo - Fundamentos de enfermagem.

01

Fundamentos de enfermagem)

01

Submódulo - Enfermagem médico-cirúrgico.

01

Enfermagem médico-cirúrgico

Módulo: Obstetrícia fisiológica
01

Submódulo - Consulta pré-natal e de

01

Assistência ao parto.

Consulta pré-natal e de Assistência ao parto

Módulo de Obstetrícia patológica
01

Submódulo - Patologias durante a gravidez e
de Cuidados obstétricos em enfermagem

01

Patologias durante a gravidez e de Cuidados
obstétricos em enfermagem

Módulo de Saúde da mulher
01

Submódulo - SSR/PF/VBG e de Ginecologia

01

SSR/PF/VBG e de Ginecologia

Módulo de Atenção a criança de 0 aos 5 anos
01
01
01

Submódulob - Neonatologia
Submódulo - Consulta da criança sadia e de
Consulta da criança em risco
Submódulo - AIDI/ TATE.

01
01
01

Neonatologia
Consulta da criança sadia e de Consulta da
criança em risco
AIDI/ TATE.

01
01
02

Atenção a criança dos 5 aos 14 anos.
Saúde sexual e reprodutiva de adolescente e
jovem (SSRAJ)

01
01

Atenção a criança dos 5 aos 14 anos.
Saúde sexual e reprodutiva de adolescente e
jovem (SSRAJ)

Revisor Linguístico

3. A manifestação de interesse deverá ser redigida com a indicação clara da vaga em que
concorre e submetida em língua portuguesa no formato físico, acompanhada do respectivo CV,
e Certificado de habilitações com a indicação clara da posição no endereço abaixo indicado até
ao dia 17 de Setembro de 2018, às 15.00 horas locais.
Ministério da Saúde
Departamento de Aquisições
Av. Eduardo Mondlane n 1008, R/Chão
Fax : 258 21 306618, tel: 258 21 30662/1
Maputo – Moçambique
4. O concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitadas de Obras Públicas,
Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 05/2016
de 08 de Março.
5. Os candidatos interessados poderão obter informação adicional e os termos de referência
detalhados no endereço indicado no ponto 3, durante as horas normais de expediente.
6. Não serão aceites Manifestações de Interesse que não estejam devidamente seladas ou
entregues fora do prazo indicado.

