ANÚNCIO DE VAGA
A Organização Não Governamental “Médicos com África CUAMM”, entidade que opera
no ramo da saúde, vem por meio desta anunciar a abertura do concurso para preenchime nto
de vaga:
1 Esperto/a de Desenvolvimento Comunitário - Supervisor/a dos Agentes de Saúde
Comunitários
Baseado nos Municípios de Ombadja e Cahama, Província do Cunene
Requisitos essenciais:
 Formação técnica na área de Saúde Publica, Nutrição ou outra área relevante;
 Experiência pelo menos 2 anos na gestão de projetos de cooperação em saúde e
atividades de Saúde Pública;
 Possuir sólidos conhecimentos em mobilização comunitária;
 Capacidade de coletar informações para produzir relatórios do projeto com boa
qualidade;
 Capacidade de planejar a execução de atividades no respeito dos prazos
estabelecidos;
 Capacidade de coordenar equipas de trabalho;
 Domínio de informática na ótica de utilizador Microsoft Office (Word, Excel);
 Elevado grau de responsabilidade, iniciativa e capacidade de trabalhar sob pressão;
 Espirito de equipa, com boa capacidade de relacionamento e comunicação com
equipas nacionais e internacionais;
 Atitude proactiva na identificação de problemas e na procura de soluções;
 Bom conhecimento da língua portuguesa;
 Disponibilidade imediata;
 Residente ou disponibilidade a se mudar para Chiulo.
Requisitos preferenciais:
 Conhecimento do funcionamento do sistema sanitário angolano;
 Experiência anterior com projectos financiados pela União Europeia;
 Experiência anterior específica na área de nutrição, higiene e saneamento;
 Domínio da língua nacionais: Nyaneka Humbe, Kwanyama e Oshiwambo.

Rua Projectada A3, Casa n° 2
Bairro Morro Bento II
Luanda (Angola)

j.tomas@cuamm.org
Telemóvel +244 923 351 224
Secretaria: angola@cuamm.org
Telemóvel: +244 929 249 358
Administração: +244 932 185 995

ONG internacional
Sede em Pádua (Itália):
Via San Francesco 126
35121 Padova Italy
www.doctorswithafrica.org

Os/As candidatos/as em posse dos requisitos acima elencados podem enviar ao endereço
angola@cuamm.org os seguintes documentos:
 Curriculum Vitae
 Cópia do B.I.
 Cópia do título de estudo
As candidaturas terão que ser enviadas dentro de 30 dias a partir da data desta publicação.
Apenas candidatos pré-selecionados serão contactados. Todos os candidatos qualificados
receberão consideração para o emprego sem levar em consideração raça, etnia, gênero ou
religião. É prevista uma prova de seleção que verterá sobre os assuntos relacionados à vaga,
bem como sobre as tarefas ligadas à função a ser atribuída.
Médico com África CUAMM compromete-se a desenvolver e aplicar políticas de
salvaguarda em todos os seus projetos e atividades.
Enviar o CV para angola@cuamm.org ou entregar na sede do CUAMM, Rua Projectada
A3, Casa
nº 2, Bairro Morro Bento II, Talatona Luanda-Angola.
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