
  
 

 
 

 
 
 
 

A Médicos Sem Fronteiras é uma organização humanitária que foi criada em 1971, presente em Moçambique a mais de 30 anos. 

A MSF Bélgica é activa na área da prevenção e tratamento do HIV/SIDA a nível da Província de Sofala, incluindo cuidados 

primários de saúde,  e  deágua e saneamento, em Cabo Delgado, tem actuado em acções de resposta a emergências resultantes 

de diversos factores. 

 
Procura para a Missão em Moçambique um DEPUTY HEAD OF MISSION (Adjunto chefe de Missão). 

 
Local de trabalho: Pemba (Cabo Delgado).  

Objectivo: Apoiar o chefe de missão através de tarefas e responsabilidades delegadas, gerir o funcionamento diário das 

actividades, assegurando contactos com as autoridades locais de acordo com os protocolos, normas e procedimentos da MSF, 

de forma a contribuir para o melhor funcionamento da missão, substituir o Chefe de Missão na sua ausência. 

Responsabilidades: 

• Contribuir para a estratégia da missão; incluindo plano anual, orçamento e estruturas políticas para garantir o alinhamento com as 

estratégias de MSF e as políticas da Missão. 

• Representar MSF junto a outros actores a nível nacional e apoiar os Coordenadores dos Projectos com representação a nível local. 

• Analisar a situação política, humanitária e médica no país e na região. Identificar potenciais campos de intervenção e determinar 

estratégias de resposta.  

• Contribuir para a planificação e implementação das actividades médico-humanitárias na missão de acordo com os padrões e protocolos 

de MSF, seu monitoramento e avaliação, bem como seus resultados. 

• Coordenar com o coordenador médico procedimentos de resposta a emergências e, quando necessário, participar em missões 

exploratórias. 

• Apoiar os coordenadores de projetos na gestão de projectos e elaboração de relatórios dos mesmos. 

• Apoiar o chefe da missão na implementação das políticas de Recursos Humanos garantindo que a MSF actue como um empregador 

responsável em termos de condições de trabalho e redução de riscos de segurança e saúde. 

• Garantir e coordenar a implementação do quadro de segurança e assegurar a sua compreensão a nivel da missão. 

 

Requisitos:  

• Desejável Licenciatura em gestão de Projectos ou gestão de Recursos Humanos. 

• Experiência anterior de dois anos em assistência humanitária, preferencialmente em cargos de gestão na MSF ou outras ONGs. 

• Essencial experiência de trabalho em países em desenvolvimento. 

 

Instruções de candidatura: 

Os interessados deverão enviar a carta de candidatura acompanhada de “CV”, Certificados  e referências para o e-mail 

msfvagascoord@gmail.com, colocando como título  DEPUTY HEAD OF MISSION.  

• Data-limite: até dia 25 de Agosto de 2022. 

 
Nota: Apenas o(a)s candidato(a)s pré seleccionado(a)s serão contactado(a)s. 

VAGA  

DEPUTY HEAD OF MISSION 
(Adjunto Chefe de Missão) 

mailto:msfvagascoord@gmail.com


Nenhuma transação monetária, nem pedidos de favores em espécie, nem outros tipos de favoritismo serão tolerados no 

processo de recrutamento. A MSF reserva-se o direito de recusar a contratação de um candidato que tenha se beneficiado de 

tais actos. Todas as demandas ilícitas desse tipo podem ser processadas por meio do sistema judiciário. 


