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 Reforço a Campanha
de Vacinação contra Covid-19 nas Províncias de Luanda, Bengo, Bié e Cuando Cubango.”, a
ADPP Angola pretende recrutar:
2 MOTORISTA 1 na província de Luanda e 1 na província do Bié.
O objectivo do projecto:
Apoiar as Direcções Municipais da Saúde para vacinar 70% da população geral elegível nas áreas
de intervenção do projecto.
As actividades principais do projecto:
•
Apoiar as equipas móveis de vacinação, incluindo a busca activa nas comunidades e escolas,
sobretudo nas comunidades de difícil acesso e com baixa cobertura.
•
Reproduzir os materiais de treinamento, comunicação e visibilidade da campanha
desenvolvidos pela Direcção Nacional de Saúde Pública - DNSP.
•
Adquirir materiais e equipamentos de apoio das equipas móveis.
•
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.

Local de trabalho: Luanda e Bie

Requisitos necessários, qualificações e experiências profissionais:
 Habilitações mínimas: 9ª classe
 Pelo menos 2 anos de experiência como motorista, preferivelmente num projecto
comunitário
 Capacidade de comunicar em Português verbal e escrito
 Capacidade de comunicar em pelo menos uma das línguas locais da área de intervenção
 Mobilidade e vontade de viver e trabalhar em áreas rurais
 Ser responsável e de idoneidade
 Disponibilidade imediata (mês de maio) e em tempo integral
 Nacionalidade angolana (ou estrangeiro residente).

Se já trabalhou com projectos e conhece os procedimentos da USAID é uma vantagem, mas não
obrigatório.
Se és qualificado e disponível, Entrega a sua candidatura até ao dia 20 de Outubro de 2022, No
escritório de ADPP em Bie e em Luanda no centro de conferencia e Curso.
Quem pretende concorrer, indicando claramente a vaga em que se candidata.
Ou para o e-mail:
recrutamento@adpp-angola.org
Indicando claramente no ASSUNTO do e-mail: CANDIDATURA Reforço a Campanha de
Vacinação contra Covid-19 nas Províncias de Luanda e Bié MOTORISTA
Com os seguintes anexos:







Carta de Motivação;
Carta de condução profissional
Curriculum Vitae;
Cópias dos certificados Profissionais e de Habilitações;
Cópia de Bilhete de Identidade.
Certificado da Covid-19 com pelo menos a 2 dose.

Luanda aos
22 de Setembro de 2022

