
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, actuando desde 1986 nas seguintes áreas de desenvolvimento: 
Educação, Saúde, Agricultura & Ambiente, Desenvolvimento Comunitário Integrado. 

No âmbito do da implementação do Projecto: Educação de qualidade para todos no 
Município do Lóvua, na Província de Lunda Norte, a ADPP Angola pretende recrutar 
Supervisor de Proteção das Crianças. 

Objectivos Principais: O Projecto Educação de qualidade para todos no Município do 
Lóvua, trabalha com UNHCR, outras organizações e Repartição Municipal de Educação 
para assistir refugiados do Congo Democratico que vivem no Assentamento do Lóvua. O 
projecto assiste o Complexo Escolar, com pré-escolas, alfabetização e proteção das 
crianças. O projecto assiste também as comunidades em volta do assentamento.  

Início: Imediato  
 

Requisitos Necessários: 

Ter Nacionalidade Angolana ou permição de residente. 

 Habilitações mínimas: Ensino médio Concluído  

Cursos sobre proteção das criançasn e cursos administrativo 

Qualificações e Experiências Profissionais: 
 Mais de 2 anos com experiência na área de projectos comunitários, trabalhar em 

equipa e tomar responsabilidade nas tarefas diárias atribuidas. 
 Mostrar sempre uma boa ética e profissionalismo em todos os contatos com os 

refugiados. 
 Habilidades de falar e escrever Português e Falar Frances.  
 Falar línguas locais dos refugiados é uma vantagem. 
 Capacidade de trabalhar com respeito pelos vários níveis de compreensão, 

habilidades profissionais e diferenças culturais. 
 Conhecimentos de informática na óptica do utilizador (Word e Excel) 

Se tem as qualificações mencionadas a cime e tem disponibilidade, entregue a sua 
candidatura entre os diaa 27 de Janeiro até 02  de Fevereiro 2023  para o Email: 
recrutamento@adpp-angola.org, 
monayolanda94@gmail.com, ou entrega na portaria do Projecto Educação de qualidade 
para todos no Município de Lóvua, Predio 15- 4, apartmento 301, Zona 2, Centralidade, 
Dundo, com os seguintes documentos em anexo: 

 

 Carta de motivação & Referencias profissional; Curriculum Vitae e cópia do 
Bilhete de Identidade; Cópia do certificado de habilitação. 


