
PROJECTO DE LIGAÇÃO DE TESTAGEM DE VIH ATRAVÉS DO CASO 
ÍNDICE E TRATAMENTO 

ASSUNTO: ANÚNCIO DE VAGAS 

A ADPP ANGOLA implementadora do Projecto de Ligação de Testagem de VIH 
Através de Caso Índice e Tratamento para melhorar a identificação e vinculação ao 
tratamento de pessoas vivendo com VIH, fornecer assistência para a adesão ao 
tratamento do VIH e ajudar as pessoas perdidas a fazer o acompanhamento para o 
retorno ao tratamento nas Unidades Sanitária na província do Huambo e nas 
comunidades vizinhas. Vem através deste anúncio recrutar: 

1 Oficial de Garantia de Qualidade, Monitoria e Avaliação. 

11 Conselheiros para o preenchimento do seu quadro pessoal da ADPP nesta província.  

Local de Trabalho: Municípios do Huambo sede e Caala na província do Huambo 

1 (UM) OFICIAL DE GARANTIA DE QUALIDADE, MONITORIA E 
AVALIAÇÃO  

Requisitos 

✓ Técnico de saúde, bacharel em enfermagem ou educador social  

✓ Ter conhecimentos básicos sobre VIH 

✓ Idade de ou superior a 20 anos 

✓ Conhecimento básico de indicadores de HIV / SIDA e acompanhamento de 
casos  

✓ Compreensão do Microsoft Excel e Access 

✓ Alto nível de precisão e atenção aos detalhes 

✓ Habilidades em cálculo e de logística 

ADPP AJUDA DE DESENVOLVIMENTO DE 
POVO PARA POVO 



✓ Experiência e habilidades para a administração de Projectos 

✓ Habilidades para a gestão de conflitos 

✓ Habilidades para a elaboração de documentos e organização de arquivos 

✓ Habilidades básicas de arquivamento 

✓ Conhecimentos básicos de plataformas digitais de saúde, como DHIS2 

✓ Possuir boas habilidades analíticas e interpessoais 

✓ Habilidades e experiência de dirigir grupos de trabalho de campo 

✓ Experiência em monitoria e avaliação 

✓ Disponibilidade imediata 

11 (ONZE) CONSELHEIROS/ACS 

Requisitos: 

✓ Idade superior a 22 anos   

✓ Nacionalidade angolana ou residente 

✓ Enfermeiro/as recém formado/as ou educador social 

✓ 2 anos de experiência comprovada em aconselhamento, testagem de VIH 

✓ Falar fluentemente a língua local (Umbundo) 

✓ Domínio de telemóvel tabletes na ótica do utilizador 

✓ Conhecimentos de informática na ótica do utilizador  

✓ Disponibilidade imediata 

Local de trabalho: Província do Huambo municípios do Huambo (sede) e Caala 

CANDIDATURAS: 

Os interessados devem enviar as suas candidaturas via correio eletrónico para 
recrutamento@adpp-angola.org ou entregar pessoalmente na Escola de Magistério da 
ADPP Huambo no Lufefena (Próximo do mercado Alemanha) até ao dia 26 de Outubro 
de 2021. 

O processo de candidatura deve apresentar: 

• Curriculum Vitae comprovativo de experiência de trabalho e qualificações 
académicas, 



• Carta de motivação; 

• Cópia de certificado de habilitações; 

• Cópia de Bilhete de Identidade, 

Para mais informações contactar: 

Gabriel Filipe: Telefone 921 856 798 


