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A Friends in Global Health - FGH uma Organização Não-Governamental sem fins lucrativos que 

opera no sector de saúde, apoiando as autoridades do Sistema Nacional de Saúde, em particular a 

Direcção Provincial de Saúde, procura profissional para provimento de vaga de Gestor Nacional de 

Comunicação em Saúde e Saúde Comunitária baseado(a) em Maputo com viagens frequentes para 

a província da Zambézia.  

                                 

Os candidatos interessados deverão enviar as suas candidaturas acompanhadas de CV, Certificado de 

Habilitações Literárias para recrutamento@fgh.org.mz, para o efeito, deverão indicar no assunto / 

subject a referência da posição acima até o dia 31 de Março de 2023. 

GESTOR NACIONAL DE COMUNICAÇÃO EM SAÚDE E SAÚDE COMUNITÁRIA 

Principais Responsabilidades 

➢ Desenvolver estratégias de comunicação organizacional para a prevenção do VIH, criação de 

requisitos de serviços de VIH e literacia de doentes a aplicar nas unidades de saúde apoiadas 

pela FGH e nas comunidades da província da Zambézia. 

➢ Desenvolver e implementar Procedimentos Operacionais Padrão (POPs) para as atividades 

implementadas pela equipe de Comunicação e Saúde Comunitária. 

➢ Apoiar a conceção, desenvolvimento, adaptação, pilotagem e disseminação de materiais de 

informação em saúde para mudança comportamental, criação de procura e literacia de doentes 

para serem utilizados na comunidade, instalações de saúde, difundidos através de rádios 

comunitárias, etc. 

➢ Liderar a implementação de estratégias de comunicação através do desenvolvimento de 

estruturas organizacionais e planos de trabalho adequados. 

➢ Supervisionar as operações nas áreas programáticas de Comunicação e Saúde Comunitária.  

➢ Liderar o desenvolvimento de planos de trabalho para as equipas de Comunicação e Saúde 

Comunitária e assegurar que o progresso para as actividades planeadas permanece no bom 

caminho e os prazos devidamente seguidos. 

➢ Participar de teleconferências semanais da Equipe Sênior de Gestão (SMT) e outras 

teleconferências com membros da equipe de VUMC e FGH, conforme necessário. 

➢ Estabelecer e manter reuniões regulares de coordenação com parceiros (associações, rádios 

comunitárias, grupos de teatro). 

➢ Garantir que os acordos entre a FGH e os parceiros (associações, rádios comunitárias, grupos 

de teatro) estejam atualizados e monitorados mensalmente. 

➢ Liderar todos os aspectos técnicos dos relatórios do programa relacionados com as 

Comunicações e Saúde Comunitária ao PEPFAR e ao Governo de Moçambique. Tal inclui 

liderar o processo de preparação dos aspetos técnicos relacionados com as Comunicações e a 

Saúde Comunitária de relatórios trimestrais, pedidos de continuação e propostas de iniciativas 

financiadas centralmente, relatórios de progresso anuais/semestrais e planos de trabalho.   

➢ Colaborar eficazmente com as outras áreas técnicas como prevenção, cuidados e tratamento, 

MCH e apoio psicossocial para identificar necessidades relacionadas com a comunicação, 

incluindo, formações, desenvolvimento ou divulgação de materiais de comunicação, entre 

outros.   
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➢ Prestar apoio contínuo e assistência técnica às equipas técnicas da FGH e ao DPS na 

identificação de estratégias adequadas para a prestação de serviços de saúde de alta comunidade 

na província da Zambézia.   

➢ Apoiar a implementação da Estratégia de Envolvimento da Comunidade FGH. 

➢ Auxiliar na análise de dados existentes (fusões e aquisições, relatórios de atividades, etc.) e 

propor e participar em avaliações de iniciativas na área da comunicação e saúde comunitária 

QUALIFICAÇÕES 

➢ Licenciatura ou Grau de Mestrados nas seguintes áreas: Psicologia, Ciências Sociais ou de 

Comunicação (psicologia, antropologia, sociologia, etc). 

➢ Mestrado em Saúde Pública ou Marketing e comunicação é uma vantagem constitui vantagem 

➢ Mínimo de 5 anos de experiência de trabalho num ambiente virado a provisão de cuidados e 

tratamento para HIV num contexto de um país em desenvolvimento 

➢ Fortes habilidades de planeamento e implementação de programas, de preferência trabalhando no 

contexto do PEPFAR. 

➢ Fluente em Português e experiência mínima de 3 anos a trabalhar na África Lusófona (experiência 

em Moçambique preferida). 

➢ Não pode ter vínculo contratual com SNS na data de candidatura; 

➢ Capacidade de trabalhar de forma independente, bem como em equipes, tanto em funções de 

liderança quanto de apoio. 

➢ Excelentes habilidades interpessoais e capacidade demonstrada de interagir profissionalmente 

com funcionários culturalmente diversos e clientes ou colaboradores externos. 

➢  

 

Apenas serão contactados o(a)s candidato(a)s pré-selecionado (a)s na base dos documentos 

apresentados. FGH reserva-se o direito de fechar o processo antes do prazo se tiver identificado o 

candidato ideal.  

 

NB: A FGH não cobra quaisquer valores aos candidatos a emprego, e distancia-se veemente 

deste tipo de prática.  Denuncie através do número 800 660 660, é grátis.                          

 


