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ANÚNCIO DE CONCURSO 
  

CONTRATAÇÃO DE UM CONSULTOR NACIONAL, PARA ADAPTAR UMA BASE DE 
DADOS PARA ESTUDOS DE COMPORTAMENTO, ATITUDES E PRÁTICAS DA 

PROPULAÇÃO MIGRANTE EM CABO VERDE SOBRE O PALUDISMO E APOIAR NA 
ANALISE DOS DADOS  

 

----------------ooo-------------- 
 

O Paludismo é uma doença de transmissão vectorial com pouca incidência em Cabo Verde. Até 

a presente data, o único vector conhecido no país, é Anopheles arabiensis (Anopheles gambiae 

s.l.) e a Política Nacional da Saúde, prevê a eliminação desta doença no horizonte 2020.  

Neste sentido e no âmbito da implementação do projecto de Pré-eliminação do Paludismo em 

Cabo Verde, CPV-Z-CCSIDA, financiado pelo Fundo Global para VIH, Tuberculose e 

Paludismo, o Programa Nacional de Luta Contra as Doenças Transmitidas por Vectores e 

Problemas de Saúde Associados ao Meio Ambiente, que engloba o Programa Nacional de Luta 

contra o Paludismo (PNLP), em parceria com o SE-CCS-SIDA e as delegacias de Saúde dos 

municípios de Santiago e Boavista e de acordo com o plano de actividades do Programa 

financiado pelo Fundo Global, pretendem contratar um Consultor para adaptar  uma base de 

dados do Estudo Conhecimentos, Atitudes e Práticas (CAP) da população geral para o estudo 

CAP na população migrante e apoiar na análise dos mesmos dados recolhidos. 

 

 

OBJETIVOS 

 

O Consultor contratado vai adaptar a base de dados já existentes, acompanhar e apoiar na 

digitação dos questionários e apoiar na análise dos dados. 

 

 

DESCRIÇÃO DAS ACTIVIDADES 

Para atingir os objectivos estabelecidos neste Termo de Referência, o consultor a ser contratado 

deverá desenvolver as seguintes actividades: 

a) Adaptar a base de dados existente para o Estudo CAP do Paludismo na população 

migrante em Cabo Verde.  

b) Acompanhar e capacitar os digitadores durante o processo.  

c) Acompanhar o processo de introdução de dados nas bases criadas; 
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d) Proceder a Limpeza da base de dados dos estudos; 

e) Apoiar na Elaboração de toda a tabulação/cálculos dos indicadores pertinentes dos 

estudos; 

f) Apoiar na Análise de dados; 

 

PERFIL E QUALIFICAÇÕES 

 

 Curso Superior nas áreas de Informação e Estatística e Sistema de Informação ou áreas 

afins; 

 Conhecimento de Aplicação  CsPro e SPSS; 

 Conhecimento de base de dados e ou Excell Avançado; 

 Experiência Profissional em trabalhos semelhantes 

 

*) Os requisitos exigidos devem ser devidamente documentados pelos candidatos. 

 

 

METODO/PROCESSO DE SELECÇÃO: 

 

O processo de selecção será com base na análise curricular considerando todos os requisitos 

exigidos para a consultoria. 

Ao candidato selecionado será solicitado uma proposta metodológica e financeira para 

apreciação.  

 

DURAÇÃO DO CONTRATO 

 

O contrato terá a duração de 1 mês (Maio 2018). 

 

APRESENTAÇÃO E FORMULAÇÃO DAS CANDIDATURAS 

 

As candidaturas deverão ser apresentadas em envelope fechado, e entregues nas instalações do 

Secretariado Executivo do CCS-SIDA, sitas na Avenida Cidade de Lisboa, Prédio Bô Casa, 1º 

Andar, com a menção “Anúncio de concurso_ Contratação de um consultor nacional base de 

dados para estudos CAP” e nome completo do candidato, contendo os seguintes documentos: 

 

- Carta de motivação da candidatura endereçada ao Secretário Executivo do CCS-SIDA 

(com identificação pessoal, nº de telefone e e-mail para contacto) em que o candidato 

expõe a sua experiência e as suas habilidades;  

- Curriculum Vitae detalhado e atualizado, e comprovativo de experiência; 
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- Cópia de diploma(s) e certificado(s) de curso(s); 

- Cópia do Bilhete de identidade; e 

- Outros documentos relevantes. 

 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS  

Informações adicionais, bem como os Termos de referência poderão ser obtidos através do 

endereço abaixo indicado, de segunda à sexta-feira, no espaço temporal aberto a candidaturas, 

durante o horário normal de funcionamento, das 8 às 17H. 

 

 

PRAZO DE ENTREGA DAS CANDIDATURAS 

 

As candidaturas deverão ser apresentadas em envelope fechado até às 16Horas do dia 25 

de Abril de 2018. 

Secretariado Executivo do CCS-Sida 

Prédio ao lado do Banco Interatlântico, 1º Andar - Av. Cidade de 

Lisboa , Praia.  

Tel: (238) 2600343 

 

 

Praia, aos 2 dias de Abril de 2018 

 

 

O Secretário Executivo, 

 

 

 

Dr. Artur Correia 
 


