
Sobre o Projecto: Trata-se de um Projecto de prestação de serviços para processos 
de comunicação e sensibilização, registo, inscrição e acompanhamento/ 
monitoramento dos beneficiários do programa de bolsas de estudo - PAT II 

REQUISITOS PARA POSIÇÃO DE COORDENADOR GERAL  

 Um grau mestre em estudos sociais, económicos, educacionais ou área afim;  

 Experiência mínima de 5 anos em formação de professores ou quadros do 
sistema educativo; 

 Portfólio com pelo menos 02 casos de sucesso na área de mobilização social; 

 Conhecimento comprovado de gerenciamento de projetos ou programas, 
incluindo sólida compreensão de orçamentos, contratos, redação de relatórios, 
coordenação de actividades e equipas de especialistas; 

 Excelente capacidade de IT em processamento e apresentação de texto e 
dados; 

 Excelente fluência escrita e falada em língua portuguesa. 

REQUISITOS PARA POSIÇÃO COORDENADOR DE LOGÍSTICA  

 Um grau de licenciado ou superior (preferencialmente pós-graduação) em 
estatística, matemática, ciência da computação, economia ou áreas afins com 
o trabalho de organização lógica, processo e tratamento de dados;  

 No mínimo duas experiências em gestão de trabalho de campo e logístico em 
projectos e/ou pesquisas;  

 Experiência comprovada em adaptação de instrumentos para coleta 
de dados com uso de XLForm para ambiente online ODK Aggregate, 
preferencialmente com o KoboToolbox ou similar;  

 Experiência comprovada em Business Inteligente (BI) e na elaboração de 
dashboards de monitoria de dados a exemplo do Tableau e/ou Power BI; 

 Conhecimento em processamento e análise de dados; 

 Excelente fluência escrita e falada em língua portuguesa.  

 

 



REQUISITOS PARA POSIÇÃO COORDENADOR DE COMUNICAÇÃO E 
MOBILIZAÇÃO  

 Grau licenciado ou superior (preferencialmente pós-graduação) em estudos 
sociais, educacionais ou área afim; 

 Experiência mínima de 2 anos em mobilização social e/ou comunitária com 
formação de pessoas e equipas; 

 Experiência mínima de 1 anos em elaboração de estratégia de comunicação 
e/ou sensibilização para diferentes públicos;  

 Portfólio com pelo menos 01 caso de sucesso na área de mobilização e/ou 
comunicação social ou para o desenvolvimento; 

 Excelente capacidade de IT em processamento e apresentação de 
texto e dados; 

 Excelente fluência escrita e falada em língua portuguesa. 
 
 

SE REUNE OS REQUISITOS PARA UMA DAS POSIÇÕES, POR FAVOR 
ENCAMINHE O SEU CURRICULUM VITAE PARA O SEGUINTE CORREIO 
ELECTRÓNICO ATÉ AO DIA 11 DE ABRIL DE 2022 INDICANDO A 
CLARAMENTE O PROJECTO E A POSIÇÃO A QUE SE CANDIDATA. 

E-mail: recrutamento@adpp-angola.org  

 


