ANÚNCIO DE
RECRUTAMENTO
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 da implementação do projecto A poio a Mulher Agricultora Rural em Angola, a ADPP pretende recrutar:
1 (Um) Técnico de programas radiofónicos comunitário`` porta-voz da Mulher`` para trabalhar no inicialmente nos municípios de Gambos

e Bibala, com a possibilidade de futuramente trabalhar nas provinciais de Cuanza Sul, Cuanza Norte, Malanje e Luanda.

O Projecto faz uma abordagem inclusiva para promover a igualdade, garantindo o foco no gênero não como uma “questão das mulheres”,
mas como uma questão de toda a comunidade e criar um ambiente propício para que os membros da comunidade, homens e mulheres,
jovens e idosos, entendam que o empoderamento das mulheres é o empoderamento da comunidade.

O Projecto será implementado em seis províncias - Malanje, Cuanza-Norte, Cuanza-Sul, Luanda, Huíla e Namibe - o projeto vai trabalhar

com 6.000 pequenos agricultores, na sua maioria mulheres, organizados em Clubes de Agricultores ou Escolas de Campo Agro-pastoris
em 120 comunidades.

Principais objectivos:
•

Aumentar a produção agrícola femenina

•

Melhorar a alfabetização das mulheres agricultoras

•

Melhorar o conhecimento e a capacidade das agricultoras de garantir os direitos à terra

•

Apoiar mulheres agricultoras na obtenção de ferramentas básicas para uma cidadania activa

•

Estabelecer uma rede de Mulheres Defensoras para combater a violência de gênero.

Requisitos Necessários:
•

Habilitações mínimas 12ª classe

•

Mínimo 2 anos de experiência de trabalho na area em que se candidate

•

Capacidade de comunicar em Português verbal e escrito

•

Capacidade de elaborar programas de curta duração (até 5 minutos), em teatro, e entrevista

•

Capacidade de coordenar com a radio local (RNA) e outros actores e as gravações

•

Capacidade de comunicar em pelo menos uma das línguas locais da área de intervenção, para traduzir os programas escrito em

•

Mobilidade e vontade de viver e trabalhar em áreas rurais (caso seja residente na área de intervenção do projecto é uma vantagem)

•

Vontade de trabalhar em equipa

•

Capacidade e experiência de conduzir motorizada

•

Disponibilidade imediata e em tempo integral

•

Capacidade comprovada de organização participativa comunitária e resolução de problemas e conflitos

•

Experiência de elaborar e seguir planos, elaborar relatórios de progresso.

•

Nacionalidade angolana (ou residente)

português

Se és qualificado e disponível, envie a sua candidatura até ao dia 10 de Setembro de 2021, para o Correio Eletrónico: recrutamento@
adpp-angola.org ou entregue nos escritórios da ADPP, na Bibala e Gambos, indicando claramente a posição em que se candidata com
os seguintes anexos:
•

Carta de Motivação

•

Curriculum Vitae

•

Cópias dos certificados Profissionais e de Habilitação Literária

•

Cópia de Bilhete de Identidade.

Para mais informações contacta os seguintes
terminais; 927926711, 927785291 e 992516391

ADPP

