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ANÚNCIO DE VAGA 
Nampula e Zambezia  

 
ENFERMEIRA/O CONSELHEIRA/O 

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. E no âmbito da implementação de suas actividade pretende recrutar cinco 
enfermeiro/as conselheira/os para programa de testagem baseados no distrito de Larde e Mongicual na Província de Nampula, 
e nos distritos de Chinde,Mongicual,Namarroi e Luabo  na Província da Zambezia. Este é um posto baseado na Unidade Sanitária 
alvo do programa da organização.  

 
Principais Responsabilidades: 

 Prover Acosnelhamento e testagem de HIV nas unidades sanitárias (US) dos distritos alvos (UATS e ATIP,paragens 
únicas) 

 Mobilizar e efectuar campanhas de aconselhamento e testagem de HIV 
 Coordenar e executar as actividades de ATS e APSS nas US alvo e facilitar ligações da comunidade ao tratamento e cuidados 

nas Unidades Sanitárias alvo.  Apoiar as Unidades Sanitárias alvo para garantir que as operações de ligação e retenção sejam 
consistentes com os procedimentos ou protocolos operacionais padrão. 

  Garantir que os recursos necessários estejam disponíveis para facilitar a implementação de actividades de ATS, ligação e 
retenção. Garantir que as actividades de testagem de HIV, ligação e retenção sejam planeadas com metas claras de 
desempenho.Construir alianças com outros provedores de saúde para garantir que os clientes e pacientes estejam 
conectados aos serviços de apoio não-biomédicos 

 Garantir que todas as operações de testagem de HIV, ligação e retenção em diferentes Unidades Sanitarias sob a sua 
jurisdição sejam eficazmente coordenadas. Trabalhar com outros provedores de serviços de saúde, Unidades Sanitárias do 
Governo e parceiros para desenvolver sistemas de referência funcionais que serão usados para facilitar o rastreamento dos 
utentes. Ele ou ela deve igualmente garantir relações tranquilas entre os provedores de serviços.  

 Garantir que a capacitação/formação para todos os Conselheiros e assistentes de ligação e traçadores comunitários de modo 
a garantir que a prestação de serviços esteja de acordo com os procedimentos estabelecidos. Organizar sessões de 
engajamento do cliente, como discussões em grupos de foco e entrevistas, para identificar factores que podem afectar seu 
engajamento contínuo no atendimento e transmitir essa informação  de forma organizada e oportuna para a equipe da 
clínica. 

 Efectuar as acções de PP e APSS segundo a sua categorais profissional 
 Garantir a implementação do pacote de prevenção do HIV nas US alvo e Distrito 
 Monitorar o curso das actividades e elaborar planos, relatórios diários, semanais, mensais, trimestrais e anuais na sua área 

de responsabilidade(Track positivo, RTP, ORI, Padrões de qualidade), garantindo a qualidade de informação reportada 
 
 

Educação e experiência: 

 Enfermagem geral, Saúde Materno Infantil , Nível Médio  

 Experiência de pelo menos 3 anos em aconselhamento e testagem de HIV, e apoio psicosocial da pessoa vivendo com 

HIV/SIDA;  

 Experiência nas áreas de prevenção (testagem, PEP, PreP, Distribuição Comunitária de Preservativos, Rastreio de ITS 

incluindo Sifilis,  Hepatites, Eliminação da transmissão vertical do HIV) 

 
Proficiência Linguística e outras habilidades: O candidato deve ter boas habilidades de comunicação escrita, oral e 
interpessoal em  Português. É necessário ter 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 
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parceiros de cooperação. Conhecimento de Informática, programas Word, Excel, Power Point, MS outlook,  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,carta de condução de mota. 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 “Enfermeira/o Conselheira/o, 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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