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TERMOS DE REFERÊNCIA 
 

Coordenador de Programa / Field Manager | Programa na Área da Saúde | Eixo de 
Intervenç ão HIV/SIDA 

 
Guiné -Bissau 

 

INFORMAÇÃO GERAL 

A ADPP Guiné -Bissau convida à  manifestaç ão de interesse para uma posiç ão na funç ão de 
Coordenador de Programa no âmbito da Prevenç ão do HIV/SIDA.  
 
Local: Guiné -Bissau | Duraç ão: 12 meses | Data prevista de iní cio: Novembro 2018 

 
Enquadramento 
___________________________________________________________________ 
O Programa de Prevenç ão, Assistência e Tratamento do HIV/SIDA visa: 

• Reduzir a incidência do HIV e DST´ s;  

• Garantir o acesso ao TARV e a supressão da carga viral; 

• Reduç ão do Estigma e Promoç ão do Aconselhamento e Testagem Voluntá ria. 

Os diferentes Eixos de Intervenç ão que compõem o Programa são:  

1. Informaç ão, Educaç ão e Comunicaç ão para a reduç ão do Estigma & Discriminaç ão e 
Promoç ão do Teste Voluntá rio; 

2. Reforç o da Capacitaç ão Técnica Laboratorial;  

3. Promoç ão de uma acç ão diferenciada e inclusiva nos Serviç os de Testagem e 
Tratamento;  

4. Teste, Aconselhamento e Acompanhamento numa abordagem de base comunitá ria. 

 
FUNÇÃO    
______________________________________________________________ 
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O Coordenador de Programa HIV/SIDA / Field Manager (FMHIV) integra uma Equipa de 
Coordenaç ão onde assumirá  a co-responsabilidade pela coordenaç ão, gestão, 
acompanhamento e implementaç ão dos diferentes eixos de intervenç ão nas dimensões 
financeira, administrativa, técnica e de recursos humanos. 

Reporta ao Director de Programa e Articula com o Departamento de Implementaç ão (NHQ), 
de Gestão Financeira (E&A) e de Administraç ão de Parceria (GA). 

 

 

 

RESPONSABILIDADES  

______________________________________________________________ 

As principais responsabilidades do/a Coordenador/a são:  

ü Coordenaç ão dos diferentes eixos da intervenç ão; 

ü Planificaç ão da implementaç ão técnica e correspondente Previsão orç amental das 
atividades em conjunto com os Oficiais de Campo;  

ü Responsá vel pela execuç ão das actividades planificadas para cada Oficial de Campo, 
assim como o seu acompanhamento e supervisão; 

ü Coordenaç ão de atividades formativas; 

ü Representaç ão do Programa junto dos Stakeholders; 

ü Supervisão do cumprimento dos Termos & Referências do Financiador;  

ü Garantia do cumprimento dos Protocolos Nacionais no âmbito do VIH/SIDA ao longo da 
Intervenç ão do Programa;  

ü Lideranç a e orientaç ão estratégica em articulaç ão com o Director de Programa; 

ü Recolha, organizaç ão e apoio à  sistematizaç ão de informaç ões/dados e documentaç ão 
sobre a execuç ão técnica e financeira da intervenç ão; 
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ü Responsá vel pela realizaç ão de relató rios semanais e mensais sobre a implementaç ão do 
Projeto; 

ü Seguimento e avaliaç ão dos resultados das atividades em conjunto com o GA;  

ü Supervisão da Gestão Logí stica dos Equipamentos e Veí culos alocados ao Programa 
com o Técnico de Procurement&Stock; 

ü Supervisão da Gestão de Stocks com o Técnico de Procurement&Stock. 

 
PERFIL DO/A CANDIDATO/A____________________________________________ 

 
ü Formaç ão Superior na Área das Ciências da Saúde ou Ciências Sociais, com 

especializaç ão em Saúde Pública ou com formaç ão comprovada em funç ões similares. 

ü Especializaç ão em Gestão de Programas/Projectos;  

ü Mí nimo de 5 anos de experiência de trabalho na á rea do HIV/SIDA;  

ü Mí nimo de 5 anos de experiência em Gestão de Programas/Projectos; 

ü Experiência de Gestão de Projetos de Cooperaç ão para o Desenvolvimento;  

ü Experiência especí fica de trabalho em atividades de informaç ão, sensibilizaç ão e/ou 
comunicaç ão e formativas; 

ü Conhecimentos consolidados em implementaç ão de Estratégias de Abordagem 
Comunitá ria no âmbito do HIV/SIDA;  

ü Domí nio da metodologia de gestão de ciclo do projecto; 

ü Capacidade para trabalhar sob pressão, autonomamente e proactivamente; 

ü Orientaç ão por objetivos, prioridades e progressos;  

ü Conhecimento dos objetivos 90-90-90; 

ü Domí nio da Lí ngua Inglesa e Portuguesa, compreensão e expressão oral e escrita; 

ü Conhecimento do contexto urbano e rural da Guiné -Bissau; 
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ü Domí nio de conhecimentos informá ticos na óptica do utilizador, nomeadamente 
ferramentas Office. 

ü Factores preferenciais: Experiência na realizaç ão de Publicaç ões e artigos cientí ficos; 
Carta de Conduç ão de Motociclos; Boa capacidade de compressão e expressão em 
Crioulo e lí nguas locais;  

 

PROCESSO DE 
SELECÇÃO_________________________________________________________ 

Os/as candidatos/as interessados/as deverão enviar o seu CV actualizado, Carta de 
Apresentaç ão e Motivaç ão, com a indicaç ão de três referências profissionais (email, 
telefone, funç ão atual e relaç ão profissional com o candidato) até  dia 20 de Novembro por 
correio electrónico para os endereç os: asger.nyrup@adpp-gb.org e susanabarreto@adpp-
gb.org, com a referência ADPP_FM_HIV_2018. Somente as candidaturas seleccionadas 
serão contactadas para entrevista.  


