
 
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  Especialista em Saúde Pública para Vigilância Genómica. 

 

 

Local:  Província de Maputo, distrito de Marracuene, Instituto Nacional de Saúde. 

Tipo de Contrato : Prestação de Serviços 

Período: 1 ano 

 

Resumo da Posição 

 O (a) candidato(a) vai fornecer o apoio técnico necessário ao INS para estabelecer normas e procedimentos para implementar a 

vigilância genómica. Este será destacado para o INS a nível central e prestará AT às diferentes províncias eleitas. O sistema de 

vigilância irá melhorar a vigilância de doenças respiratórias no país, permitindo a identificação atempada de novos agentes e a 

resposta a epidemias e pandemias. 

Ele/ela irá também providenciar supervisão diária das actividades de vigilância em todas as seis províncias e coordenar com o nível 

central sobre os desafios e lacunas identificadas, fortalecer a capacidade técnica geral para monitorizar, relatar e fornecer 

capacitação em análise de dados e elaboração de relatórios de monitoria e avaliação. Por último, o ele/ela apoiará a coordenação 

diária entre as equipas a nível provincial e central   

 

 

PRINCIPAIS RESPONSABILIDADES: 

• Apoiar a gestão das actividades de vigilância a nível central e provincial, em colaboração com os pontos focais do INS; 

• Capacitação e mentoria das equipes provinciais de vigilância para implementar ferramentas nacionais de vigilância,  

• Fazer uma monitoria e avaliação dos dados de vigilância de modo a detetar precocemente as anomalias do sistema e relatar 

rapidamente os desafios ao INS; 

• Fornecer treinamentos de capacitação para equipes de vigilância provinciais sobre colheita, armazenamento e análise de 

dados, e por fim elaboração de relatórios periódicos; 

• Apoiar as equipes de vigilância na interpretação e uso dos resultados para resposta rápida em relação ao COVID-19 e outras 

emergências de saúde; 

• Garantir relatórios periódicos de vigilância dos casos atempados e precisos a nível central; 

• Apoiar o INS para monitorar continuamente a implementação das diretrizes de vigilância genómica nas 5 províncias; 

• Apoiar as necessidades de comunicação organizando reuniões, teleconferências e interações regulares com os actores 

provinciais (DPS e SPS); 

• Preparar relatórios de progresso e outros relatórios, conforme atribuído; 

• Desempenhar outras tarefas relevante, conforme designado 

 

HABILITAÇỖES LITERÁRIAS:  

 

• Mestrado em Saúde Pública, Epidemiologia ou área relacionada à saúde 

 

EXPERIÊNCIA, HABILIDADES E QUALIFICAÇÕES MÍNIMAS: 

 

● 3-5 anos de experiência na gestão de projetos de vigilância ou de saúde pública; 

● Experiência demonstrada na análise de dados para a gestão de programas de saúde; 

● Experiência na organização e implementação de treinos de capacitação a profissionais de saúde; 

● Experiência em trabalhar com intervenientes chave, entre os quais o INS e as equipes de gestão de saúde a nível provincial 

e distrital; 

● Experiência na supervisão de equipes de gestão, técnicas e de trabalho de campo (participação em acções investigação de 

surtos/epidemias ou outras emergências de saúde pública);  

● Excelentes habilidades de comunicação verbal e escrita em português; 

● Conhecimento médio de língua inglesa constitui vantagem. 

 

 

 



 

REQUISITOS DE VIAGEM  

 

● Viagens domésticas periódicas para as províncias de Nampula, Sofala, Cabo Delgado, Tete e Zambézia para apoiar na 

planificação e na implementação das actividades de vigilância 

 

 

Os interessados devem submeter as suas candidaturas com o título  Especialista em Saúde Pública para Vigilância Genómica, na 

linha do assunto através do endereço de e-mail: ICAP-Jobs-Mozambique@cumc.columbia.edu até o dia 06 de Fevereiro de 2023. 

Desencorajamos submissão de candidaturas que não reúnam requisitos. Apenas os candidatos que reunirem os requisitos necessários 

serão contactados. 

ICAP não faz cobranças monetárias para candidaturas e contratação de pessoal. 

 


