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TERMOS DE REFERÊNCIA 

 

Coordenador/a de Projecto | Programa na Área da Saúde | Eixo de Intervenção Saúde Sexual e Reprodutiva (SSR) & 

Violência com Base no Género (VBG) 

 

Guiné-Bissau 

 

INFORMAÇÃO GERAL 

A ADPP Guiné-Bissau convida à manifestação de interesse para uma posição na função de Coordenador/a de Projecto no 

âmbito da Saúde Sexual e Reprodutiva (SSR) & Violência com Base no Género (VBG) 

 

Local: Guiné-Bissau | Duração: 10 meses | Data prevista de início: Março 2020 

 

Enquadramento 

___________________________________________________________________ 

O Projecto pretende contribuir para o alcance dos seguintes objetivos:  

 

1. Redução do índice da prevalência do VIH/SIDA e IST´s;  

2. Promoção do acesso a cuidados de serviço de Planeamento Familiar de jovens, adolescentes e populações 

vulneráveis;  

3. Contribuir para a igualdade de género, direitos reprodutivos e reforçar a intervenção continua e sustentável para 

desencorajamento e prevenção de MGF, casamento e gravidez precoce e fomentar a integração socioeconómica; 
Fomentar a inclusão socioeconómica de mulheres, vítimas de fístula obstétrica nas comunidades através da 

reabilitação física e psicossocial.  

 

FUNÇÃO    

______________________________________________________________ 

Coordenador/a de Projecto integra uma Equipa onde assumirá a co-responsabilidade pela coordenação, gestão, 

acompanhamento e implementação dos diferentes eixos de intervenção nas dimensões financeira, administrativa, técnica e de 

recursos humanos. 

Reporta ao Director Executivo e à Equipa de Coordenação do Programa e Articula com o Departamento de Implementação 

(NHQ), de Gestão Financeira (E&A) e de Administração de Parceria (GA) 

RESPONSABILIDADES  

______________________________________________________________ 

As principais responsabilidades do/a Coordenador/a são:  

✓ Coordenação dos diferentes eixos da intervenção; 

✓ Planificação da implementação técnica e correspondente Previsão orçamental das atividades;  

✓ Coordenação de atividades formativas; 

✓ Supervisão e acompanhamento do cumprimento dos Termos & Referências do Financiador;  

✓ Garantia do cumprimento dos Protocolos Nacionais no âmbito do VIH/SIDA ao longo da Intervenção do Programa;  

✓ Recolha, organização e apoio à sistematização de informações/dados e documentação sobre a execução técnica e 

financeira da intervenção; 

✓ Seguimento e avaliação dos resultados das atividades em conjunto com o GA;  
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PERFIL DO/A CANDIDATO/A____________________________________________ 

 

✓ Formação Superior na Área das Ciências da Saúde ou Ciências Sociais (Psicologia, Serviço Social) ou com formação 

comprovada em funções similares. 

✓ Experiência de trabalho na área da SSR e Gestão de Projectos;  

✓ Experiência específica de trabalho em atividades de informação, sensibilização e/ou comunicação e formativas; 

✓ Conhecimentos consolidados em implementação de Estratégias de Abordagem Comunitária no âmbito do HIV/SIDA;  

✓ Domínio da metodologia de gestão de ciclo do projecto; 

✓ Capacidade para trabalhar sob pressão, autonomamente e proactivamente e em articulação com as entidades parceiras; 

✓ Domínio da Língua Portuguesa, compreensão e expressão oral e escrita; 

✓ Conhecimento do contexto urbano e rural da Guiné-Bissau; 

✓ Boa capacidade de compressão e expressão em Crioulo;  

✓ Domínio de conhecimentos informáticos na óptica do utilizador, nomeadamente ferramentas Office. 

 

PROCESSO DE SELECÇÃO_________________________________________________________ 

Os/as candidatos/as interessados/as deverão enviar o seu CV actualizado, Carta de Motivação, com a indicação de duas 

referências profissionais (email, telefone, função atual e relação profissional com o candidato) até dia 20 de Fevereiro por 

correio electrónico para os endereços: nerianomendes@adpp-gb.org e susanabarreto@adpp-gb.org, com a referência 

ADPP_SSR_2020. Somente as candidaturas seleccionadas serão contactadas para entrevista.  

mailto:nerianomendes@adpp-gb.org
mailto:susanabarreto@adpp-gb.org

