
 
ANÚNCIO DE VAGA 

 

O ICAP-Moçambique, uma Organização não-governamental que apoia a implementação do Plano Estratégico Nacional para o 

combate às ITS/HIV/SIDA em Moçambique em parceria com o Ministério da Saúde, pretende recrutar 1 (um) profissional para 

ocupar a posição de Enfermeira de SMI. 

 

Local:  Nampula  
 

Resumo da Posição 

A Enfermeira de SMI - ICAP é membro da equipa técnica do ICAP Nampula e responsável pela implementação das principais 

intervenções coordenadas na area de SMI e presta assistência técnica regular aos profissionais do sistema de saúde, providenciando 

orientação técnica e apoio para melhoria da qualidade dos serviços de SMI e PTV 

 

 

PRINCIPAIS RESPONSABILIDADES: 

Liderar o conjunto de estratégias e actividades visadas a melhoria do seguimento e monitoria das mulheres grávidas, lactantes e 

crianças expostas nas unidades sanitárias apoiadas pelo ICAP, nomeadamente:  

• Apoiar a implementação das principais intervenções no sector de SMI nas unidades sanitárias; 

• Apoiar a unidade sanitaria na implementação e monitoria do plano de acção de melhoria de qualidade de HIV; 

• Prestar assistência técnica regular ao pessoal das US, providenciando orientação técnica e apoio de mentoria em todos os 

domínios de serviços de HIV no sector da SMI; 

• Apoiar ao pessoal das US afecto no sector de SMI na melhoria de qualidade de registo nas fontes primárias, incluindo a 

CCS e fecho das coortes da CPN e CCR; 

• Gerir o pessoal afecto pelo ICAP no sector de SMI (enfermeiras de SMI provedoras de PTV e CACUM, conselheiros leigos 

e mães mentoras); 

• Apoiar activamente na implementação de novas estratégias, como a clínica móvel, brigadas móveis/ e outras que forem 

concebidas pela organização, providenciando o respectivo apoio técnico regular para a melhoria de qualidade de oferta 

serviços de SMI indicados;  

• Coordenar as actividades de ligação entre a comunidade e as unidades no sector de SMI, cooperar com os trabalhadores e 

intervenientes a nível da comunidade e com o pessoal regional e central; 

• Implementar actividades de rotina com enfoque no aumento da eficácia e qualidade de cuidados de paciente no sector da 

SMI, apoiando na identificação e desenvolvimento de estratégias para lacunas e prioridades identificadas, com enfoque nas 

áreas de adesão e retenção, cobertura e supressão da carga viral; retenção no contínuo da SMI/PTV até o diagnóstico final 

da criança exposta, incluindo testagem de PCR e ligação ao tratamento de crianças testadas positivas; 

• Aplicar os instrumentos de supervisão preconizados pelo ICAP e providenciar informações regulares, incluindo a folha de 

registo diária e semanal para os principais indicadores, conforme solicitado; 

• Participar activamente nas reuniões semanais de Comité TARV, providenciando informe sobre os desafios e lacunas 

programáticas identificadas na área de SMI e apoiar a discussão sobre medidas correctivas a serem implementadas; 

• Providenciar relatórios quinzenais sobre consumíveis e impressões, com livros de registo, etc, a serem fornecidos pelo ICAP; 

• Apoiar as actividades para aumentar a qualidade dos dados numa base regular, como exercícios de triangulação de dados e 

organização de fichas de pacientes; 

• Colaborar em todas as actividades do interesse da organização segundo a orientação do ICAP sempre que for necessário de 

modo a contribuir na continuidade das actividades na US. 

 

 

 



 

HABILITAÇỖES LITERÁRIAS: 

 

• Enfermeira de SMI 

 

EXPERIÊNCIA, HABILIDADES E QUALIFICAÇÕES MÍNIMAS: 

 

• Experiência clínica (pelo menos 3 anos) e conhecimento sólido da área de SMI; 

• Capacidade de trabalho em equipa e implementação de planos de acção; 

• Capacidade de comunicação, organização e liderança; 

• Capacidade no uso de dados para gestão de programas; 

• Fluente na língua portuguesa e língua local é uma vantagem; 

• Ter conhecimento básico de informática na óptica do utilizador (Word, Excel, Power Point, Outlook, ZOOM, etc.); 

• Ter conhecimento sobre as ferramentas electrónicas usadas no SNS (Open MRS, IDART, DISA LINK, etc.); 

• Conhecimentos sobre o Serviço Nacional de Saúde e Programas de Acção Social. 

 

 

Os interessados devem submeter as suas candidaturas através do website :   https://icapacity.icap.columbia.edu/en-

us/job/497032/smi-nurse até ao dia 02 de Fevereiro de 2023.  
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