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ANÚNCIO DE VAGAS 
Nampula e Zambezia  

Acessor Clínico Distrital  

A AIDS Healthcare Foundation é uma das maiores organizações que fornece cuidados médicos para o 
HIV/SIDA no mundo, e em  2017 iniciou as suas operações em Moçambique. No âmbito da 
implementação de suas actividade pretende recrutar dois  acessores clínicos, um para o distrito de 
Larde, e outro para Mongicual na Provinica de Nampula, e 3 acessores clínicos sendo um para cada 
distrito alvo(Luabo, Chinde, Namarroi) na Província da Zambézia. Este é um posto baseado nas 
Unidade Sanitária alvo do programa da Organização. 
 
Principais Responsabilidades: 
 

 Coordenar e executar as actividades de prestação de serviços de cuidados e tratamento a pessoa 
vivendo com HIV nas US alvo e facilitar a implementação de sistemas de ligações da comunidade 
ao tratamento e cuidados nas Unidades Sanitárias alvo.  Apoiar as Unidades Sanitárias alvo para 
garantir que as operações de prestação de serviços TARV sejam consistentes com os 
procedimentos ou protocolos operacionais padrão do MISAU. Apoiar as equipas distritais no 
estabelecimento de um sistema de referência entre as US de referência e US periféricas, de forma 
a garantir o seguimento de pacientes. Garantir que os recursos necessários estejam disponíveis 
para facilitar a implementação de actividades de prestação de serviços de cuidados e tratamento 
ao HIV.  Garantir que as actividades de cuidados e tratamento ao HIV sejam planeadas com metas 
claras de desempenho.Construir alianças com outros provedores de saúde para garantir que os 
utentes e pacientes estejam conectados aos serviços de apoio não-biomédicos 

 Garantir que todas as operações do programa de HIV nas  diferentes Unidades Sanitarias sob a 
sua jurisdição sejam eficazmente coordenadas e atinjam as metas dentro dos mais altos padrões 
de desempenho. Trabalhar com outros provedores de serviços de saúde, Unidades Sanitárias do 
Governo e parceiros para implementar intervenções para optimizar a retenção dos pacientes  

 Apoiar na melhoria do desempenho das unidades sanitárias,avaliando as necessidades de 
capacitação e desenvolver as capacidades das equipes fornecendo capacitação/tutoria ou 
mentoria para todo o pessoal clínico, conselheiros, e comunitário para melhoria dos serviços dos 
cuidados e tratamento de HIV em todas as suas componentes(Cuidados e Tratamento Adulto e 
Pediátrico, e Gestantes, actividades de Ligação e retenção, actividades colaborativas  TB/HIV) e 
para um número crescente de pacientes, sejam eles crianças, adultos ou grávidas contribuindo 
para o alcance das metas da abordagem 95/95/95  

 Sempre que necessário efectuar as consultas TARV  

 Monitorar o curso das actividades e analisar os indicadores programáticos relacionados com o 
ATS,  C&T para direccionar intervenções prioritárias 

 Elaborar relatórios diários, semanais, mensais, trimestrais e anuais de actividades na sua área de 
responsabilidade( PPR, Track positivo, RTP, ORI, padrões de qualidade,relatório narrativo mensal), 
garantindo a qualidade de informação reportada. 
 

Educação e experiência:  

 Médico ou Técnico de Medicina Geral com pelo menos 3 anos de experiência clinica e de 
gestão de programas de ITS-HIV/SIDA e TB/HIV em contextos de recursos limitados 
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 Conhecimento das politicas do Ministério de Saúde de Moçambique, incluindo a estrutura 
política e de gestão a nível nacional, provincial e Distrital 

 Habilidades, conhecimento e mínimo de 2 anos na gestão de programas incluindo 
capacitação de recursos humanos e institucional 

 Experiência clínica e excelente conhecimento de prevenção e cuidados e tratamento 
compreensivos para crianças e adultos infectados com o HIV 

 Experiência em facilitação, tutoria e supervisão clínica 
 Habilidades e conhecimento no uso de ferramentas de avaliação e melhoria de qualidade 

dos cuidados 
 Excelentes habilidades de negociação, comunicação oral e escrita 
 Fluente Português falado e escrito,  
 Saber falar e escrever em Inglês é uma vantagem; 
  Capacidade de trabalhar sob pressão de forma independentemente, ser pró activo, auto-

motivado e de relacionar se numa equipa multidisciplinar 
 Bons conhecimentos de aplicações de Microsoft Office (Excel, Word, PowerPoint e Outlook) 

Proficiência Linguística e outras habilidades: O candidato deve ter boas habilidades de comunicação 
escrita, oral e interpessoal em  Português. É necessária excelente capacidade de ler, analisar e 
interpretar materiais e directrizes técnicas e protocolos sem precisar de orientação directa.Capaz de 
entender comunicação escrita e oral em Inglês. Capacidade de trabalhar fora do horário normal de 
expediente. Capacidade de trabalho em ambiente sob pressão com prazos definidos.Habilidade para 
liderar equipas e grupos de trabalho e de desenvolver relações efectivas com colegas e parceiros de 
cooperação. Conhecimento de Informática, programas Word, Excel, Power Point, sob a óptica do 
utilizador. Nacionalidade Moçambicana. 
 
Exigências: Carta de Candidatura; Curriculum Vitae com cópias de documentos de identificação; 
Cópias de certificados e cartas de referência relevantes. Os interessados devem enviar as suas 
candidaturas para os escritorios da AHF Moçambique, na Avenida Cahora Bassa No 46, Bairro 
Sommershield, Cidade Maputo ou para o email AHFMozambique@aidshealth.org , indicando “Acessor 
Clinico Distrital, e o nome do Dsitrito ” dependendo da província para onde pretende concorrer na 
secção do assunto e/ou no envelope. Prazo das candidaturas: 16 horas do dia  05 de Setembro de 
2022. Serão contactados somente os candidatos seleccionados. Encoraja-se a candidatura de 
profissionais das respectivas províncias.  

 
A AHF não solicita pagamento para a candidatura as suas vagas. Todos os que desejam concorrer 

para as vagas da AHF o devem fazer sem pagar nada para o efeito. Recomendamos e encorajamos 

vivamente a denúncia imediata de quaisquer actos de pagamento. A AHF reserva se o direito de 

somente contactar os candidatos que ganharem o concurso documental, e de cancelar este 

concurso caso assim for necessário. 
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