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 preenchimento de vaga:
1 Técnico/a em Logística
Baseado em Chiulo, Municipios de Ombadja e Cahama, Cunene
Requisitos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Licenciatura em Economia e Gestão ou formação Técnica em Logística
Ter conhecimentos de informática: pacote Office, em particular aplicativos Word e Excel;
programas de gestão do armazém com certificação pacote Office
Experiência mínima de pelo menos 4 anos no exercício das funções
Preferencial experiencia anterior com Organizações Não Governamentais (ONGs)
Capacidade de planejar e organizar aquisição, inventário, armazenamento, transporte e
distribuição de materiais do projeto. Capacidade de verificar a boa qualidade dos produtos e a
correspondência com os requisitos exigidos
Capacidade de inspecionar equipamentos e garantir seu correto uso e manutenção
Ter conhecimento da legislação vigente dos processos de concursos públicos e privados para a
seleção de empresas e compras para as atividades de projeto
Capacidade de apoiar a organização das atividades previstas pelo projeto
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;
Fluência em Língua Portuguesa (falada e escrita) e Inglês básico
Ser titular de uma carta de condução válida dos Tipos A e B

Os/As candidatos/as em posse dos requisitos acima elencados podem enviar ao endereço
angola@cuamm.org os seguintes documentos:
carta de apresentação
• Curriculum Vitae
• Cópia do B.I.
• Cópia do título de estudo
• Certificação informática
• Duas cartas de referência e respectivos contactos actualizados de dois empregadores anteriores
As candidaturas terão que ser enviadas dentro de 20 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.

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

