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Termos de Referência para Recrutamento 

Responsável de Monitoria e Avaliação  

Data de Publicação: 26/01/2021 

Referência: 

 

ADPP- GNB-C-MOH/2021 

 

Prazo de Submissão das 

Candidaturas: 
7/03/2021 

 

 
INFORMAÇÃO GERAL          _ 

No âmbito do Acordo entre a Célula de Gestão do PNDS do Ministério da Saúde Pública (CG-PNDS) 

e a Associação Ajuda de Desenvolvimento de Povo para Povo Guiné-Bissau (ADPP-GB) para a 

implementação de determinadas actividades no quadro da subvenção atribuída ao país pelo Fundo 

Global para o triénio 2021-2023, com data prevista para 2 de Janeiro de 2021, com o propósito de 

"reduzir em 36% a incidência e em 35% a Mortalidade devido a Tuberculose e assegurar o acesso 

universal aos serviços de prevenção e tratamento do SIDA, dentro do respeito do Género e Direitos 

Humanos, através de uma liderança e apropriação nacional".  

De modo específico, o Projecto apoia a prevenção da TB e do VIH/SIDA e a melhoria de prestação de 

serviços aos pacientes de TB e PvVIH, através da implementação de actividades previstas no Plano de 

trabalho elaborado com os programas nacionais e aprovado pelo FG. Este Projecto vai ser implementado 

em Bissau e nas Regiões de Bijagós, Cacheu, Farim e Oio pela ADPP-GB e através de parceiros de 

implementação. 

 

 

Nesta sequência e para o seguimento e avaliação deste Projeto, ADPP-GB procura um Técnico com 

experiência em Monitoria e Avaliação do Projeto.  

 

Tipo de Contrato: Local/Nacional 

Local de Trabalho: Bissau com deslocações frequentes as regiões  

 

 

ORGANIZAÇÃO PROMOTORA          

A associação Ajuda de Desenvolvimento de Povo para Povo da Guiné-Bissau, ADPP-GB, é uma 

associação e sem fins lucrativos, com estatuto de Organização Não Governamental (ONG), constituída 

em 1981 e registada legalmente em 1992. Como organização sem fins lucrativos, que atua como a 

organização nacional guineense, a sua missão continua a ser a de apoiar as populações e comunidades 

mais vulneráveis da Guiné-Bissau por meio de projetos de desenvolvimento económico, social e 

cultural, visando aumentar o bem-estar da população por meio de sua participação ativa. A abordagem 

da ADPP-GB pretende promover o humanismo solidário entre as pessoas, estabelecendo as bases para 

essa possibilidade. Para tal, a ADPP-GB cria a estrutura organizacional para dar ao maior número 

possível de pessoas o acesso para participar ativamente no desenvolvimento do país e na criação de seu 

futuro. 

 

PROPÓSITO DA POSIÇÃO          
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O Responsável de Monitoria e Avaliação assume a responsabilidade pela Seguimento e Avaliação do 

Projeto, gerenciar a implementação deste projeto em termos de seguimento e avaliação, criar e gerir as 

bases de dados, fornecer relatórios técnicos e garantir relatórios financeiros em coordenação com o 

Gestor Financeiro. 

O Responsável de Monitoria e Avaliação reporta funcionalmente ao Coordenador do Projeto e trabalha 

em colaboração com Responsável de Programas de ADPP-GB. 

RESPONSABILIDADES E FUNÇÕES        __ 

 Elaborar os Planos Operacionais, Plano de Monitoria e Avaliação (M&A), Plano de Visibilidade e 

Aquisições para projeto em conjunto com a Coordenação do Projeto, 

 Monitorar a implementação dos planos operacionais, Plano de Monitoria e Avaliação, Plano de 

Visibilidade e Aquisições em conformidade com as exigências do financiador e de ADPP GB, 

 Preparar calendário para entrega de relatórios e escrever relatórios narrativos em coordenação com o 

Coordenador, 

 Supervisionar o uso correto do orçamento de acordo com as políticas e procedimentos, 

 Apoiar na revisão do orçamento do projeto quando necessário, 

 Desenvolver ferramentas de coleta de dados de acordo com os indicadores, e treinar como usar as 

ferramentas aos utilizadores, 

 Fazer a colecta e introdução dos dados na base de dados, actualizar sempre que necessário. 

 Coleta e organizar arquivos de fotos de atividades, histórias de casos e feedback dos beneficiários, 

assim como fazer a gestão de dados de projeto,  

 Apoiar a coordenação do projeto sempre que seja necessário, 

 Organizar reuniões mensais de coordenação do projeto e reuniões com outros parceiros do projeto 

quando for necessário,  

 Visitar as atividades do projeto no terreno e elaborar o relatório de visita, 

 Planejar e acompanhar a avaliação externa do projeto (intermédia e final do projeto), 

 Elaborar Termos de Referência e Especificações Técnicas em coordenação com o Coordenador do 

projeto, 

 Ser responsável e Realizar estudos de linha de base, estudos finais, avaliações de impacto em 

coordenação com o Coordenador e escrever os relatórios, 

 Subcontratação (Recrutamento de Avaliadores, Especialistas e Prestadores de Serviços) e elaboração 

dos contratos em coordenação com Coordenador do Projeto, 

 Recolher e Arquivar todos os documentos do projeto, fontes de verificação, arquivos de fotos e 

comunicações relevantes com parceiros em formato digital e físico.  

 Partilhar resultados, fotos e outros documentos com E&A e Gabinete de Parceria de ADPP sempre 

que for solicitado.   

 Participar nas reuniões de planificação e balanço realizado pela equipa de Monitoria e Avaliação de 

ADPP-GB.  

 

PERFIL DO/A CANDIDATO/A________________________     __ 

 Licenciatura, e fortes habilidades no ciclo do projeto e abordagens da estrutura lógica. 

 Experiências práticas trabalhando em áreas rurais e com projeto de saúde na área de VIH/SIDA e 

Tuberculose. 

 Excelentes habilidades de comunicação. 

 Conhecimento em informática em Word e Excel e domínio do Excel avançado.  

 Capacidade para trabalhar sob pressão e orientado por objetivos, prioridades e progressos. 

 Domínio da língua portuguesa, compreensão e expressão oral e escrita. 

 Conhecimento de inglês ou francês será uma vantagem.  

 Conhecimento do contexto urbano e rural da Guiné-Bissau. 
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PROCESSO DE CANDIDATURA E SELECAO      ________ 

Os/as candidatos/as interessados/as deverão enviar o Curriculum Vitae actualizado e carta de 

motivação a Direcção de ADPP, com referências explícitas às principais qualificações exigidas, até dia 

7 de Março de 2021 para o endereço Avenida Combatentes da Liberdade da Pátria, Bairro 

Internacional, C.P. 420, Bissau, Guiné-Bissau ou por correio electrónico para recrutamento@@adpp-

gb.org com a referência ADPP-GNB-C-MOH/2021. Colocar cc: arunacamara@adpp-gb.org,  

mette@adpp-gb.org.  

Os documentos devem estar redigidos em língua portuguesa. 

Somente as candidaturas pré-seleccionadas serão contactadas para as entrevistas. 
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