
ANÚNCIO DE CONTRATAÇÃO DE CONSULTOR 

“Avaliação dos Comportamentos Alimentares de Lactantes e Crianças Pequenas entre os 
Destinatários da Educação Alimentar nos distritos de Cahora Bassa e Moatize” 

Helen Keller Intl, com o apoio da Red Nose Day Foundation (RND), implementou um projeto de 1 ano, com início em 

janeiro de 2022, que visa apoiar a melhoria dos comportamentos alimentares e de higiene em dois distritos de Tete 

As principais intervenções incluem a promoção de comportamentos de IYCF, WASH, e apoio ao negócio avícola de 4 

grupos nas 39 comunidades nos distritos de Cahora Bassa e Moatize. 

• Objectivos

✓ Avaliar as realizações e os impactos do Projecto em relação ao objectivo geral do projecto / aos
resultados esperados, indicadores do Quadro de Medição de Desempenho (PMF) e dados de base /
referência.

✓ Avaliar o desempenho do projecto em relação aos Critérios do DAC para a Avaliação da Assistência ao
Desenvolvimento: relevância, eficácia, eficiência, impacto, sustentabilidade e coerência.

✓ Identificar lições na implementação do projecto e gerar recomendações específicas para orientar a
gestão e concepção de programas futuros.

• Requisitos exigidos

O consultor deve ter as seguintes qualificações para conduzir com eficácia a tarefa proposta: 

✓ Experiência comprovada na coordenação e administração de estudos de base / finais, incluindo a recolha
e inserção de dados sensíveis ao género, gestão e armazenamento de dados, de preferência para
estudos envolvendo adolescentes.

✓ Experiência comprovada na formação, facilitação e supervisão de inquiridores e operadores de inserção
de dados para recolher e inserir dados de acordo com padrões de alta qualidade.

✓ Experiência na recolha de dados móveis é fortemente preferida.
✓ Experiência comprovada na análise de dados quantitativos e qualitativos.
✓ Experiência comprovada na realização de pesquisas/inquéritos com participantes / inquiridores

adolescentes e capacidade de desenvolver e usar abordagens e ferramentas de colecta de dados;
✓ Conhecimento e experiência em questões, políticas e sistemas de Nutrição em Moçambique;
✓ Conhecimento e experiência em questões de igualdade de género são altamente preferidos;
✓ Fluência em Inglês e Português (falado e escrito) é obrigatória. Os membros da equipa (Inquiridores)

também devem ser fluentes em língua local dos distritos de Cahora Bassa e Moatize (Nhúngue).
✓ Forte capacidade de escrita e comunicação (Inglês).
✓ Capacidade de produzir trabalhos de alta qualidade em prazos apertados.
✓ Capacidade de trabalhar em colaboração com a HKI MOZ e HKI Regional Africa e integrar feedback

conforme necessário;
✓ Familiaridade com processos de aprovação da ética em Moçambique é fortemente preferida.
✓ Para satisfazer os requisitos do aplicativo de revisão ética, o indivíduo identificado como o investigador

principal deve ter formação em Nutrição ou Áreas afins.

• Critérios de selecção
✓ Experiência Comprovada
✓ Metodologia
✓ Proposta técnica detalhada
✓ Proposta financeira detalhada e completa

As entidades concorrentes podem os Termos de Referência do Concurso através do link: 

shorturl.at/iknP5

As propostas técnicas e financeiras assim como os outros requisitos exigidos deverão ser submetidos até ao dia 21 

de Fevereiro de 2023, pelas 17:00 horas, no seguinte endereço electrónico mz-procurement@hki.org  e com assunto 

“Estudo Final RNDF”. 

https://drive.google.com/drive/folders/1dBbg8TmgsX12bNwGxo49NjOSKDljFwvZ?usp=share_link

