
 

ANÚNCIO DE VAGA 

A ADPP Angola, Ajuda de Desenvolvimento de Povo para Povo, é uma ONG de direito 

Angolano, que actua desde 1986 nas seguintes áreas de desenvolvimento: Educação, 

Saúde, Desenvolvimento Rural, Agricultura, Ambiente. No âmbito de desenvolvimento 

do Projecto “Comunidades em Acção para a Paz e Inclusão na Província de Benguela”, 

a ADPP Angola pretende recrutar:  

1 Assistentes de Monitória e Avaliação 

 

Objectivo do Projecto 2021-2024: O objectivo é melhorar as capacidades de construção 
da paz e resolução de conflitos da juventude através de Clubes juvenis, e de adultos 
através de actividades de construção da paz/resolução de conflitos nos Municípios de 
Balombo, Cubal e Ganda. Alfabetização, geração de renda, criação de grupos de acção 
comunitária e capacitação em geral fazem parte das actividades do projecto.  

Local de trabalho:  

Província de Benguela, Municípios de Balombo, Cubal e Ganda. 

Requisitos necessários, qualificações e experiências profissionais:  

 

• Bacharelado com 2 anos de experiência relevante em Monitoria & Avaliação. 

• Experiência comprovada na implementação de sistemas de monitoria de dados 

• Capacidade comprovada de interagir com equipas multiculturais para atender 

aos objectivos do projecto 

• Conhecimentos básicos de indicadores comunitários e monitoria de 

desempenho. 

• Habilidades básicas de arquivamento de documentos. 

• Domino de Microsoft Excel, Word, PowerPoint e Access. 

• Possuir boas habilidades analíticas e interpessoais. 

• Capacidade de cumprir os prazos de relatórios. 

• Capacidade de trabalhar de forma independente, sob pressão, manter a calma 

e ter bom senso. 

• Capacidade de realizar actividades multitarefas e aplicar habilidades práticas de 

resolução de problemas, conforme necessário. 

• Comunicação e habilidades interpessoais excelentes; capacidade de trabalhar 

de forma individual e em equipas diferentes. 

ADPP AJUDA DE DESENVOLVIMENTO DE POVO PARA POVO 



• Fluência em Língua Portuguesa e conhecimentos básicos de Língua Inglesa 

(Vantagem) 

Se és qualificado e disponível, envie a sua candidatura até ao dia 15 de Outubro de 2021, 

para o Correio Electrónico: recrutamento@adpp-angola.org ou entregue nos escritórios 

da ADPP em Benguela, indicando claramente a posição em que se candidata com os 

seguintes anexos: 

• Carta de motivação  

• Curriculum vitae com comprovativo de experiência de trabalho 

• Cópia de certificado de habilitações e profissional  

• Cópia de Bilhete de Identidade válido 

Para mais informações contactar-nos através dos seguintes terminais telefónicos: 

927785291 e 928875270. 
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