Serviços de consultoria para avaliação do projecto de saúde ocupacional
Contexto
Criada em 1951, a OIM é a principal organização intergovernamental no domínio da migração e trabalha
em estreita colaboração com parceiros governamentais, intergovernamentais e não governamentais.
Com 174 estados membros, mais 8 estados com estatuto de observador e escritórios em mais de 100
países, a OIM dedica-se à promoção de uma migração humana e ordenada para benefício de todos. Fá-lo
através da prestação de serviços e aconselhamento a governos e migrantes.
Neste contexto, a OIM Moçambique, através da sua componente de saúde, está a recrutar serviços de
consultoria para uma avaliação com duração três meses, para o projecto de saúde ocupacional (Fevereiro
a Abril deste ano) envolvendo a concepção de ferramentas, recolha de dados, análise e produção do
relatório de avaliação final.
Qualificação e experiência requeridas
Esta avaliação será conduzida por uma empresa de consultoria, que assumirá a responsabilidade global
pelos resultados, em estreita coordenação com o gestor da avaliação. O Avaliador terá de cumprir os
seguintes requisitos:
•
•
•
•
•
•
•
•

Experiência demonstrada na avaliação de projectos e programas;
Experiência anterior na realização de avaliações de intervenções baseadas na comunidade de
preferência no campo da saúde ocupacional, tuberculose ou VIH desejável ;
Sólida experiência na utilização de metodologias quantitativas e qualitativas;
Capacidade de produzir relatórios analíticos claros e concisos a partir de dados complexos;
Excelente inglês e português escrito e falado;
Capacidade e compromisso de entregar os resultados esperados dentro do prazo estabelecido;
De preferência, conhecimento do sector da saúde em Moçambique, e do contexto social em
Moçambique e particularmente da região sul do país (províncias de Maputo, Gaza e Inhambane);
Experiência no envolvimento com migrantes, trabalhadores mineiros e/ou populações
vulneráveis em processos de avaliação.

Submissão de candidatura
A candidatura está aberta a candidatos individuais e institucionais. Os candidatos devem apresentar
electronicamente os seguintes documentos na sua manifestação de interesse:

1) Informação sobre o perfil da sua empresa, incluindo:
• Perfil da empresa/indivíduo e capacidade técnica;
• Registos de experiências e trabalhos anteriores semelhantes realizados em Moçambique ou na
região; incluindo dois exemplos de trabalhos anteriores relevantes realizados (ou ligações a
relatórios disponíveis em linha)
• Certificado de registo de empresa/indivíduo junto de uma autoridade governamental
reconhecida
2) Proposta técnica e financeira compreendendo:
• Página de rosto de expressão de interesse
• Uma proposta técnica de duas páginas descrevendo a sua abordagem ao âmbito do trabalho,
incluindo a metodologia e a linha temporal propostas
• Composição e qualificações da equipa de Avaliadores, incluindo o papel específico de cada
membro e CV do chefe da equipa
• Orçamento detalhado (1 página) organizado em torno de itens-chave: pessoal/preços, custos de
recolha de dados, entrada de dados, custos de viagem, fornecimentos e materiais, outros (por
favor especifique)
As partes interessadas devem solicitar os TDR e apresentar as candidaturas em inglês pelo enderço de
email que se segue:
•
•
•

RFPMOZ@IOM.INT
Até 20 de Fevereiro de 2022
Com o tema: 'PROPOSTA- AVALIAÇÃO DO PROJECTO DE SAÚDE OCUPACIONAL'.

A OIM reserva-se o direito de aceitar ou rejeitar qualquer proposta e de anular o processo de selecção e
rejeitar todas as propostas em qualquer momento antes da adjudicação do contrato, sem incorrer em
qualquer responsabilidade para os candidatos afectados.

