
 
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 cuidados clínicos comunitários. 
 

Local: Nampula  

 

Resumo da Posição 

 

O Oficial de cuidados clínicos comunitários é membro da equipa técnica provincial do ICAP em Nampula. É responsável pela 

supervisão, monitoria e desenvolvimento das actividades relacionadas com cascata de prevenção, diagnostico e cuidados e tratamento 

para HIV implementadas fora das unidades sanitárias apoiadas pelo ICAP. O oficial faz revisão do progresso das actividades, assim 

como do alcance das metas, e apoia no desenvolvimento de intervenções para responder aos desafios identificados ao longo da cascata 

da HIV, trabalhando em estreita colaboração com a oficial de operações responsável pelas actividades clinicas comunitárias para 

garantir a implementação adequada. 

 

 

PRINCIPAIS RESPONSABILIDADES: 

• Realizar formação, mentoria e prestar apoio técnica às equipas das clinicas e brigadas moveis a apoiar prevenção, 

diagnostico e cuidados e tratamentos nos presídios, minas, comunidades e empresas;  

• Liderar a implementação de actividades de prevenção, diagnóstico, cuidado e tratamento  

para HIV e TB nas prisões localizadas nos distritos AJUDA, incluindo o desenvolvimento de guiões orientadores, 

materiais de apoio e de treinamento e plano operacional; 

• Liderar a implementação de actividades de prevenção, diagnóstico, cuidado e tratamento  

para HIV e TB nas minas e comunidades próximas localizadas nos distritos AJUDA,  

integrada na estratégia de brigadas moveis do MISAU, incluindo o mapeamento e  

identificação de necessidades e desenvolver plano operacional;  
• Trabalhar com a equipa clinica e de M&E para identificar e desenhar modelo de oferta de serviços clínicos no nível 

comunitário para alcançar serviços de saúde para populações de difícil acesso, como homens, jovens e adolescentes e 

população chave; 

• Trabalhar em coordenação com a oficial de operações para actividades clinicas comunitárias para desenhar um plano de 

implementação, incluindo recursos materiais, humanos necessários e desenhar o plano de saídas; 

• Supervisionar as actividades diárias nos estabelecimentos prisionais, brigadas moveis e clínicas moveis, rever o progresso 

para o alcance das metas e apoiar no desenvolvimento de intervenções que respondam a lacunas identificadas na cascata de 

cuidados para HIV; 

• Realizar supervisão no âmbito da implementação de actividades relacionadas as actividades da prevenção, diagnostico e 

C&T comunitário, incluindo liderar chamadas semanais com os provedores directos  orientando as equipas do ICAP;  

• Participar em grupos técnicos de trabalho e outras reuniões, conforme necessário; 

• Fornecer feedback contínuo sobre o seguimento/monitoria do plano de trabalho: 

• Planificar as necessidades, elaborar plano de distribuição, emitir requisições e garantir a disponibilidade de todos 

insumos para todas intervenções comunitarias. 

 

 

HABILITAÇỖES LITERÁRIAS:  

 

• Tecnico de medicina, Licenciatura em medicina, saúde pública ou áreas relacionadas 

 

EXPERIÊNCIA, HABILIDADES E QUALIFICAÇÕES MÍNIMAS: 

• Mínimo de três anos de experiência no desenvolvimento e gestão em programas de saúde  

pública, incluindo cuidados e tratamento de HIV, TB, SMI  

• Conhecimentos profundos sobre as diretrizes e recomendações nacionais e internacionais  

para HIV e TB; 

• Experiência na tradução de diretrizes clínicas para estratégias de impacto 

• Experiência em formação de prestadores de cuidados de saúde e gestão clínica para HIV e TB 

• Experiência em uso de dados para gestão de programas; 

• Excelentes habilidades de gestão e liderança; 



 

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

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

• Fluente em Português, capacidade para falar e escrever em inglês preferido; 

• Excelentes habilidades de comunicação oral e escrita; 

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

 

 

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

us/job/496499/community-clinical-care-officer , até ao dia 25 de Julho de 2022. 
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