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TERMOS DE REFERÊNCIA 
 

Gestor de Base de Dados | 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 
Gestor de Base de Dados no âmbito da Prevenç ão do HIV/SIDA.  
 
Local: Guiné -Bissau | Duraç ão: 12 meses | Data prevista de iní cio: Novembro 2018 | Regime: 
Part-Time 

 
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 Gestor de Base de Dados (GBDHIV) integra uma Equipa Técnica de Projecto onde assumirá  
a responsabilidade pela gestão do processo de recolha, tratamento e aná lise de dados, no 
âmbito do Programa de Prevenç ão do VIH/SIDA.  

Reporta à  Equipa de Coordenaç ão do Programa e Articula com o Departamento de 
Implementaç ão (NHQ) e de Administraç ão de Parceria (GA). 

 

 

 

 

RESPONSABILIDADES  

______________________________________________________________ 
As principais responsabilidades do/a Gestor de Base de Dados são:  

ü Responsá vel pela elaboraç ão de Base de Dados que integrem as categorias 
necessá rias para monitorizar os resultados das acç ões do Programa; 

ü Desenvolve instrumentos e ferramentas de informá ticas que facilitem a recolha de 
dados estatí sticos; 

ü Responsá vel pela validaç ão da fiabilidade e integridade dos dados; 

ü Elaboraç ão do relató rio dos dados estatí sticos mensais, semestrais e anuais;   

ü Responsá vel pela monitorizaç ão e gestão de dados. 

 
PERFIL DO/A CANDIDATO/A____________________________________________ 

 
ü Formaç ão Superior em Estatí stica, Matemá tica, Gestão ou Formaç ão Profissional 

certificada ou Experiência Profissional comprovada em funç ões similares; 

ü Experiência de trabalho em Equipas de Projecto; 
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ü Experiência de trabalho em organizaç ões da sociedade civil; 

ü Mí nimo de 2 anos de experiência profissional na á rea de formaç ão;  

ü Mí nimo de 2 anos de experiência em funç ões profissionais; 

ü Capacidade para trabalhar sob pressão, autonomamente e proactivamente; 

ü Orientaç ão por objetivos, prioridades e progressos;  

ü Excelente Domí nio de conhecimentos informá ticos na óptica do utilizador, 
nomeadamente ferramentas Microsoft Office;  

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

ü Factores preferenciais: Domí nio de programas de base de dados e de tratamento 
estatí stico e Compressão e expressão na lí ngua inglesa. 

 

 

 

 

Processo de Selecç ão____________________________________________ 
 
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_GBD_HIV_2018. Somente as candidaturas seleccionadas 
serão contactadas para entrevista.  


