
ADPP implementa projectos comunitários em 15 províncias e mais de que 60 municípios em Angola. Para 
apoio institucional ao estes projectos a ADPP anuncia as seguintes vagas:

• Especialista de Monitoria e Avaliação

• Gestor de Contractos

• Gestor Financeiro

As posições estão baseadas no escritório central da ADPP em Luanda, mas inclui viagens aos projectos 
comunitários localizadas nas províncias.

Os Requisitos em detalhe abaixo:

ESPECIALISTA DE MONITORIA & AVALIAÇÃO

• Grau académico mínimo de licenciado em Gestão Ambiental, Monitoria e Avaliação, Estudos de 
Desenvolvimento, Mudanças Climáticas, ou áreas afins;

• Possuir no mínimo 5 anos de experiência em funções compatíveis, incluindo na área de desenvolvimento 
de estruturas de M&A, supervisão de monitoria e avaliação, gerenciamento de dados;

• Pelo menos cinco anos de experiência no monitoramento e avaliação de programas/intervenções similares 
na região sul do País.

• Possuir habilidades em comunicação, capacidade de gerenciar estudos complexos, gerenciamento 
baseado em resultados e capacidade de gerenciar consultores;

• Possuir experiência no reporte aos parceiros de desenvolvimento;

• Possuir experiências em coleta, gerenciamento, compartilhamento e visualização de dados;

• Possuir experiência no desenvolvimento e operacionalização de um plano e sistemas de M&A abrangentes;

• Possuir conhecimentos de Adaptação às Mudanças Climáticas e desenvolvimento de meios de subsistência 
rurais em áreas áridas e semiáridas é uma vantagem adicional;

• Ser fluente na Língua portuguesa e na língua inglesa.

GESTOR DE CONTRATO 

• Grau académico mínimo de Licenciado em Mudanças Climáticas, Gestão Ambiental, Agronomia, 
Desenvolvimento Rural ou áreas equivalentes;

• Pelo menos 5 anos de experiência em uma função compatível, incluindo liderança e gerenciamento de 
equipes especializadas, gerenciamento de contratos grandes e complexos, desenvolvimento e gerenciamento 
de planos de trabalho, estratégias e orçamentos de comunicação, supervisão de monitoramento e avaliação, 
habilidades de comunicação e capacidade de gerenciar consultores;

• Experiência de desenvolvimento e manutenção de relacionamentos e capacitação de funcionários do 
governo, parceiros de desenvolvimento, organizações da sociedade civil e líderes comunitários;

• Compromisso comprovado em combinar proteção ambiental e construção de comunidades resilientes, 
com foco na inclusão de mulheres e povos indígenas;

• Experiência em planeamento de adaptação às mudanças climáticas e uma compreensão completa de 
adaptação versus desadaptação;

• Possuir conhecimentos sólidos de protocolos e tendências internacionais, regionais e nacionais relevantes 
relacionados ao financiamento e adaptação às mudanças climáticas;

• Experiência de viver e trabalhar em locais e condições complexas e remotas.

• Necessária fluência escrita e falada em português e inglês.
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GESTOR FINANCEIRO

• Grau acadêmico mínimo de Mestrado em Contabilidade, Administração Pública, Administração de 
Empresas, Economia, Gestão, Finanças ou áreas afins;

• Pelo menos 5 anos de experiência em uma função compatível, incluindo gerenciamento financeiro de 
contratos grandes e complexos, desenvolvimento e gerenciamento de orçamentos anuais e capacidade de 
gerenciar consultores;

• Capacidade de interpretar procedimentos e padrões financeiros e sua aplicação;

• Excelentes habilidades quantitativas e analíticas;

• Conhecimentos de informática incluindo pacotes de contabilidade como ERP´s e bons conhecimentos de 
Excel, Word e bases de dados básicas;

• Ser fluente na Língua portuguesa e na língua inglesa;

• Possuir experiência em controles internos;

• Experiência de escrituração em contas a receber, contas a pagar e conciliação

• Possuir habilidades de liderança e de supervisão;

• Excelentes habilidades interpessoais / de comunicação; capacidade de trabalhar em um ambiente de 
equipe;

• Capacidade de trabalhar de forma independente e alavancar recursos e funcionários limitados para obter 
o máximo impacto;

• Experiência de trabalho com ONGs e conhecimento de gestão de projetos;

• Boas habilidades de relações públicas e capacidade de multitarefa; adaptável e flexível.

SE REUNE OS REQUISITOS PARA UMA DAS POSIÇÕES, POR FAVOR ENCAMINHE O SEU CURRICULUM 
VITAE PARA O SEGUINTE CORREIO ELECTRÓNICO ATÉ AO DIA 21 DE ABRIL DE 2022 INDICANDO A 
CLARAMENTE O PROJECTO E A POSIÇÃO A QUE SE CANDIDATA.

E-mail: recrutamento@adpp-angola.org

É obrigatório o envio/indicação de Referências profissionais.
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