
 
  
    I-TECH Mozambique uma organização na área de Saúde baseada em Maputo, pretende contratar: 

 

 
Vaga 

Director Técnico Cientifico 
Local trabalho: Maputo 

Vaga Nº 1200 

Principais Tarefas: 

 Em coordenação com o Diretor Nacional, representar a I-TECH nas comunicações com o CDC, MISAU, 

Organizações Parceiras, Sede da I-TECH e outras partes interessadas. 

 Servir como Líder de projectos específicos designados pelo Diretor Nacional. 

 Fornecer conhecimentos clínicos/técnicos para garantir que todos os programas da I-TECH estão a utilizar as 

melhores práticas clínicas e estão em conformidade com as normas. 

 Apoiar e implementar as decisões tomadas pela Equipa de Gestão. 

 Fazer cumprir e promover as normas de gestão administrativa e programática da I-TECH. 

 Promover o trabalho técnico da I-TECH divulgando os resultados dos programas da I-TECH, melhores práticas e 

lições aprendidas através de reuniões, conferências, apresentações e publicações em revistas científicas 

conforme adequado. 

 Em colaboração, o Director Nacional servir como ponte de ligação entre a I-TECH e a equipa do MISAU, USG 

(financiadores), MISAU e Parceiros de Implementação em tópicos relacionados com Informações estratégicas 

sobre actividades de planificação, implementação e monitoria de programas. 

 Supervisionar e orientar a equipa de M&A para apoiá-los no desenvolvimento e implementação efectiva das 

actividades programáticas. Isso inclui a definição de metas e o fornecimento de feedback construtivo sobre o seu 

desempenho. 

 Identificar oportunidades de melhoria no sistema de M&A da I-TECH e realizar actividades de melhoria. 

 Fornecer orientação à equipa dos programas para garantir a compreensão e a adesão a todas as políticas 

operacionais aplicáveis, conformidade ética e regulamentos de financiamento. 

 Orientar e prestar apoio técnico às actividades de M&A de modo a garantir maior eficiência e eficácia por meio da 

excelência operacional conforme articulado nos padrões da I-TECH. 

 Garantir a qualidade técnica de todos os programas e produtos da I-TECH, incluindo a prestação de serviços 

clínicos para pacientes com HIV, orientação, desenvolvimento de produtos técnicos, como diretrizes, protocolos e 

pacotes de formação, actividades de orientação e melhoria da qualidade, relatórios e publicações 

 Participar no desenvolvimento de roteiros, briefs e estudo de caso, melhores práticas/lições aprendidas com base 

em dados do programa 

Requisitos 

 Médico com mestrado em Saúde Pública/Epidemiologia ou área afim. 

 10 Anos de experiência profissional relevante que inclui cuidados clínicos extensos e intensivos de HIV, doenças 

relacionadas à TB particularmente financiados pelo Governo dos EUA (PEPFAR); 

 Capacidade de planificar e realizar avaliações rápidas de programas, análise de dados, produzir e compartilhar 

relatórios técnicos. 

 Experiência no desenvolvimento de protocolos de pesquisa, na realização/liderança de análise de dados e 

publicação. 

 Experiência em mentoring/coaching de clínicos de saúde juniores (médicos e clínicos não médicos). 

 Conhecimento e experiência no desenvolvimento de materiais de formação, facilitação de formação para 

profissionais de saúde e na avaliação de programas de formação. 

 Experiência comprovada no desenvolvimento de apresentações, inclui habilidades de comunicação escrita e 

verbal claras, incluindo comunicação científica. 

 Experiência em realizar formações em serviço e Tutorias Clínicas. 

 Excelentes habilidades interpessoais, incluindo paciência, flexibilidade, diplomacia, vontade de ouvir e respeito 

pelos colegas 

 Falar e escrever fluentemente a língua Inglesa e Portuguesa 

 Disponibilidade para fazer viagens dentro e fora do país e trabalhar num ambiente com recursos limitados. 

 

Os candidatos interessados são convidados a submeterem uma carta de candidatura indicando o número da vaga 

(1200) acompanhada do CV em Português até ao dia 20 de Novembro de 2022, através do correio eletrónico 

candidaturas@itech-mozambique.org ou para a Caixa Postal 364, Maputo. Os CV´s entregues pessoalmente não 

serão considerados. NB: Somente os candidatos seleccionados serão contactados. 
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