
 
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   Oficial Provincial de ATS US e Comunidade. 

 
Local: Nampula  

 

Resumo da Posição 

O Oficial Provincial de ATS US e Comunidade é membro da equipa técnica provincial do ICAP de Nampula e é responsável pela 

supervisão e orientação na implementação de actividades para o ATS nas unidades sanitárias, clínicas móveis, brigadas móveis e 

testagem comunitária através da abordagem do caso índex apoiadas pelo ICAP. Este oficial é a figura chave que lidera e garante 

qualidade dos serviços prestados na área de ATS; na monitoria e revisão do progresso das actividades e definição e seguimento de 

ações para o alcance das metas. 

 

 

PRINCIPAIS RESPONSABILIDADES: 

 

• Prover orientação técnica e supervisão às atividades implementadas pela equipe clínica da US para melhorar a identificação 

de casos (utentes elegíveis) através da implementação de estratégias de focalização de testagem, tal como o ATIP e testagem 

de contactos de caso índice; 

• Prover orientação técnica e supervisão as atividades implementadas pela equipe de testagem do caso índice comunitária, 

para garantir que a testagem de contactos de caso índice seja implementado em todos os Distritos apoiados; 

• Treinar, tutorar e fornecer apoio técnico às unidades sanitárias apoiadas pelo ICAP na área de ATS assim como aos 

conselheiros comunitários de caso index na comunidade; 

• Operacionalizar a implementação das diretrizes nacionais: ATS, qualidade da testagem rápida do HIV, preenchimento 

adequado dos formulários, incluindo reporte através do mapa diário de consumo de testes nas Unidades Sanitárias, assim 

como as intervenções na comunidade como incluindo Clínicas e Brigadas Móveis, prisões, minas, empresas de modo a 

garantir a implementação adequada e disponibilidade de insumos.  

• Coordenar a implementação da Diretriz de População Chave para assegurar sua identificação, testagem e registo correto nos 

respetivos livros da US e promover a coordenação com os parceiros comunitários; 

• Coordenar a implementação de estratégias para aumentar a ligação de novos casos de HIV identificados aos cuidados e 

tratamento; 

• Supervisionar actividades de rotina das equipes nas unidades sanitárias, incluindo intervenções na comunidade; rever o 

alcance das metas e apoiar no desenvolvimento de intervenções que abordam lacunas identificadas na área de ATS com vista 

a melhorar os indicadores; 

• Apoiar aos pontos focais clínicos do ICAP e supervisores de ATS/ligação e APSS a supervisionar os conselheiros leigos na 

US, incluindo a qualidade de testagem, cobertura de testagem e otimização, tanto do ATIP como do caso índice e conduzir 

mensalmente a avaliação do desempenho dos mesmos; 

• Supervisionar atividades de rotina dos conselheiros nas comunidades, incluindo a realização de Spotcheck, qualidade de 

testagem, cobertura de testagem, yield e conduzir mensalmente a avaliação do desempenho; rever o alcance das metas e 

apoiar o desenvolvimento de intervenções que abordam lacunas identificadas na área de ATS comunitária; 

• Manter ligação com as equipes do ICAP a nível provincial e Central para apoio técnico contínuo, reporte da implementação 

do programa e feedback; 

• Coordenar com as equipas de Monitoria e Avaliação para assegurar a qualidade dos registos, recolha e validação de dados. 

• Elaborar relatórios semanais, mensais, trimestrais e anuais na sua área de responsabilidade; 

• Participar nos grupos técnicos e noutras reuniões relevantes sempre que necessário; 

• Trabalhar em coordenação com os colegas das unidades de prevenção do nível provincial, 

• Trabalhar em estreita colaboração com a equipa de SI e de SIS para apoiar os Conselheiros leigos no uso e introdução de 

informação na plataforma HTS – Tracker e monitorar a completude da sua atualização de forma semanal; 

• Coordenar a formação inicial e contínua do pessoal leigo em ATS, rever e analisar os dados de ATS na US e comunidade, 

fornecer feedback aos pontos focais do ICAP clínicos e ou representantes técnicos, redesenhando planos com foco nas 

lacunas e seguindo o plano de trabalho. 

• Coordenar com Assessor de Farmácia do ICAP para assegurar a disponibilidade de insumos (kit de testagem) nas US 

apoiadas; 

• Coordenar com a equipa de Operações e de equipa de Implementação para assegurar a disponibilidade de materiais 

necessários para realização de testagem nas US (consumíveis, cronómetros, biombos e outross). 

• Trabalhar em estreita colaboração com o ponto focal de ATS da DPS/ SPS para apoiar a implementação e monitoria do 

programa e oferecer apoio técnico; 



 

 

 

 

HABILITAÇỖES LITERÁRIAS:  

 

• Médico, Técnico de Medicina Geral, Psicólogo ou área relacionada. 

 

EXPERIÊNCIA, HABILIDADES E QUALIFICAÇÕES MÍNIMAS: 

 

• Pelo menos três anos de experiência profissional com responsabilidade progressiva em programas de prevenção, 

aconselhamento, testagem e cuidados e tratamento de HIV/SIDA; 

• Conhecimento profundo sobre as diretrizes e recomendações nacionais e internacionais para HIV/SIDA, ATS, PrEP e 

envolvimento da comunidade; 

• Experiência na tradução das diretrizes sobre o programa de ATS, em estratégias de impacto; 

• Experiência na formação de provedores de cuidados de saúde em ATS; 

• Experiência em identificar e minimizar estigma ao nível da unidade sanitária e comunidade; 

• Experiência no uso de dados para gestão de programas; 

• Excelentes habilidades de gestão e liderança; 

• Habilidades interpessoais, com respeito pela diversidade e diferenças entre os membros da equipe; 

• Capacidade de identificar lições aprendidas e promover o partilha de experiências; 

• Fluente em Português. Capacidade para falar e escrever em inglês será vantagem; 

• Excelente capacidade de comunicação oral e escrita; 

• Conhecimento em programas de computador: Word, Excel, PowerPoint e Microsoft Outlook 

REQUISITOS DE VIAGEM  

 

• Disponibilidade para viajar frequentemente para os distritos da província de Nampula;  

• Disponibilidade para viajar para Maputo, conforme necessário. 

 

 

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

us/job/496489/provincial-officer-ats-us-and-community , até ao dia 25 de Julho de 2022.  
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