ADPP

AJUDA DE DESENVOLVIMENTO DE POVO PARA POVO

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 PAT II “Empoderamento
das Raparigas e Aprendizagem para Todos”, a ADPP Angola pretende recrutar:
3 SUPERVISORES MUNICIPAIS;




UM (1) PARA MUNICIPIO DE ICOLO E BENGO
UM (1) PARA MUNICIPIO DO DANDE
UM (1) PARA MUNICIPIO DE AMBRIZ

O objectivo do projecto:
O objectivo principal é implementar um piloto do programa de bolsas de estudos para os estudantes
no ensino secundário, 1º ciclo, em 44 escolas em 3 municípios.
Trata-se de um Projecto de prestação de serviços para processos de comunicação e sensibilização,
registo, inscrição e acompanhamento/monitoramento dos beneficiários do programa de bolsas de
estudo - PAT II.
Local de trabalho:
Município de Icolo e Bengo- Província de Luanda.
Municípios de Dande e Ambriz na - Província do Bengo

Requisitos necessários, qualificações e experiências profissionais:









Habilitações mínima: Ensino médio concluído nas escolas de formação de professores.
Habilidades no uso de computadores, tabletes e uso da internet e domínio no pacote office.
Pelo menos 3 anos de experiência comprovada de liderança e pesquisa de campo na
educação ou áreas afins;
Bom conhecimento da situação demográfica e social dos Municípios de intervenção;
Paixão pelo trabalho comunitário com crianças, jovens e adultos;
Boa capacidade de comunicação com parceiros locais; espírito de trabalhar em equipa e
gosto por desafios; capacidade de elaborar planos de trabalho e relatórios;
Disponibilidade de viver num dos Municípios de intervenção;
Disponibilidade imediata e em tempo integral;



Se és residente num dos Municípios de intervenção, e já trabalhou com projectos similares
é uma vantagem.

Se és qualificado e disponível, envie a sua candidatura até ao dia 28 de Julho de 2022, para o
Correio Electrónica: recrutamento@adpp-angola.org ou entregar nos escritórios da Escola
Magistério ADPP ou Escola Polivalente e Profissional no Caxito, indicando claramente a
posição em que se candidata com os seguintes anexos:





Carta de Motivação;
Curriculum Vitae;
Cópias dos certificados Profissionais e de Habilitações Literárias;
Cópia de Bilhete de Identidade.

Para informação adicional contacta-nos pelos terminais; 923004549/931445777

