
 
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 de Treinamento de SMI AP3. 

 
Local: Nampula  

 

Resumo da Posição 

 

O Oficial de Treinamento de SMI AP3 é membro da equipa técnica provincial do ICAP de Nampula integrado no âmbito da 

iniciativa de aceleração do progresso de Prevencão Transmissão Vertical e Cuidados e Tratamentos Pediátricos. É responsável 

planificação, capacitação contínua, gestão, monitoria de actividades e tutorias clínicas das equipas de SMI que oferecem 

atendimento de pacientes no programa de Prevenção da Transmissão Vertical (PTV) nas US seleccionadas para a iniciativa AP3. 

Será baseado no Centro de Treinamento PTV/ Pediátrico, devendo deslocar se periodicamente as US que implementam a iniciativa 

AP3 mediante o plano de tutorias clínicas aprovado. 

 

 

PRINCIPAIS RESPONSABILIDADES: 

 

• Elaborar o calendário de estágio das ESMI ao nível do centro de treino, em coordenação com o Oficial de Treinamento de 

Pediatria, DPS/ DDS e Assessor provincial de SMI do ICAP;  

• Fazer o treinamento ou capacitação das ESMI em normas de PTV segundo orientações do MISAU e em estratégias 

especificas para melhorar a qualidade de oferta de serviços do programa de PTV; 

• Fazer a monitoria diária das actividades implementadas nas US pelas ESMI pós a formação, rever o alcance das metas e 

apoiar o desenvolvimento de intervenções que abordam lacunas identificadas na cascata de PTV; 

• Fazer avaliações de competências técnicas por meio de ciclos de tutorias clínicas para as ESMI das US durante as visitas 

de apoio técnico; 

• Apoiar as ESMI das US AP3 na elaboração de planos específicos de actividades segundo os desafios identificados; 

• Coordenar com a DPS/ DDS e US na gestão do pessoal das US AP3 para garantir a capacitação atempada das ESMI recém 

colocadas, por forma a garantir a continuidade de implementação das actividades estabelecidas pela iniciativa AP3; 

• Prover assistência técnica em PTV nas unidades sanitárias da iniciativa AP3; 

• Monitorar, em coordenação com equipe da US e as equipa provincial de SMI do ICAP, o desempenho da iniciativa AP3 

através da revisão mensal de relatórios ou dados da cascata de PTV: MG com seroestado conhecido para HIV e Sífilis, MG 

HIV+ ligadas ao TARV, MG HIV negativas que tiveram avaliação de critérios para PrEP, MG que receberam PrEP 

segundo critérios, cobertura de CV e SV em MG/ML, cobertura de DPI, taxa de TV e # crianças com PCR+ ligadas ao 

TARV; 

• Manter ligação com as equipes do ICAP das US AP3, equipa provincial de SMI e central para apoio técnico continuo, 

reporte da implementação do programa e retroalimentação. 

• Trabalhar em estreita colaboração com os pontos focais de SMI/ clínicos das US, oficial provincial de SMI do ICAP, DDS 

e DPS para apoiar a implementação e monitoria do programa e oferecer apoio técnico. 

• Participar nas reuniões de balanco quinzenal e mensal com a equipa provincial de SMI e outras relevantes sempre que 

necessário; 

• Fornecer retroalimentação contínuo as equipas das US AP3 em relação ao seguimento da iniciativa AP3 segundo planos de 

trabalho definidos. 

 
HABILITAÇỖES LITERÁRIAS:  

 

• Enfermeira de SMI nível medio, Técnico de medicina geral ou áreas relacionadas. 

 

EXPERIÊNCIA, HABILIDADES E QUALIFICAÇÕES MÍNIMAS: 

 

• Pelo menos 3 anos de experiência na formação e gestão nas áreas de PTV, SMI e HIV/SIDA;  

• Habilidades de comunicação interpessoal, com respeito pela diversidade e diferenças entre os formandos e colegas; 

• Conhecimentos na metodologia e pedagogia de ensino são uma mais-valia; 

• Conhecimento profundo nas directrizes e recomendações nacionais e internacionais para SMI, incluindo PTV e cuidados e 

tratamento pediátricos; 

• Experiência na tradução de diretrizes clínicas de SMI em estratégias de impacto; 



 

• Experiência na tutoria clínica de provedores do programa de PTV/ SMI; 

• Experiência na implementação e desenvolvimento de estratégias/ planos de acção  de acordo com desafios específicos do 

programa de PTV; 

• Excelentes habilidades de planificação, gestão e liderança; 

• Capacidade de identificar boas praticas e promover a partilha de experiências entre as equipas; 

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

• Excelente capacidade de comunicação oral e escrita; 

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

 

 

REQUISITOS DE VIAGEM  

 

• Disponibilidade para viajar para os distritos da província de Nampula até 50 % do tempo; 

• Viagens eventuais entre Nampula e Maputo 

 

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

us/job/496491/training-officer-smi-ap3 , até ao dia 25 de Julho de 2022.  
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