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 de Reforço a
Campanha de Vaçinação contra Covid-19 nas Províncias de Luanda, Bengo, Bié e Cuando
Cubango, a ADPP Angola pretende recrutar:
4 LIDERES PROVINCIAIS
Duração: 12 meses
Objectivos do Projecto:


Apoiar o aumento da captação das pessoas para a segunda dose de vacinação contra a Covid19 através do rastreamento de contactos da população vacinada com a 1ª dose em áreas
selecionadas de Luanda;



Adaptar mensagens consistentes de MSCR (materiais, slogans, campanhas de resposta) ao
contexto local;



Apoiar a campanha nacional de vacinação através da modalidade móvel nos municípios
densamente povoados do Cuando Cubango, Bengo e Bié;



Apoiar a campanha nacional de vacinação através de uma estratégia centrada nas escolas
nos municípios densamente povoados do Cuando Cubango, Bengo e Bié

Local de trabalho: Um Líder do projecto baseado em cada uma das Províncias acima mencionadas:





Luanda: Viana, Cazenga, Cacuaco e distritos urbanos selecionados do município de Luanda
(Sambizanga, Rangel, Samba)
Bengo: Dande, Nambuangongo
Bié: Cuito, Andulo, Camacupa
Cuando Cubango: Menongue, Cuito Cuanavale, Cuchi

Requisitos necessários, qualificações e experiências profissionais:



Profissional de saúde com conhecimento profundo sobre Covid-19 e outras doenças como VIH
SIDA, Tuberculose, Malaria etc.;
Pelo menos 3 anos de experiência comprovada de liderança de projectos de prevenção
comunitária da Covid-19 e outras doenças como VIH/SIDA, Tuberculose, Malaria etc. e
campanhas de vacinação;










Experiência em planificar e organizar capacitações para os supervisores, mobilizadores e
vacinadores;
Experiência em planificar e organizar reuniões e treinamentos para supervisores e
mobilizadores;
Capacidade e experiência de analisar dados e tomar decisões estratégicas sobre implementação
de projectos;
Capacidade e experiência de gestão de orçamentos;
Capacidade de comunicação com parceiros do Governo e da sociedade civil; espírito de
trabalhar em equipa e gosto por desafios; capacidade de elaborar planos de trabalho e relatórios;
Capacidade de comunicar fluentemente em português de forma verbal e escrita; domínio de
informática na ótica do utilizador;
Disponibilidade imediata e em tempo integral;
Nacionalidade angolana;

Se já trabalhou com projectos similares e conhece os procedimentos da USAID é uma vantagem.
Se és qualificado e disponível, envie a sua candidatura até ao dia 8 de Julho de 2022, para o Correio
Eletrónico: recrutamento@adpp-angola.org, indicando claramente a vaga em que se candidata e
com os seguintes anexos.
 Carta de Motivação; Curriculum Vitae; Cópia do certificado Profissional e de Habilitações;
Cópia de Bilhete de Identidade, Certificado de vacinação da Covid-19.
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