
 
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 um (1) 

profissional para ocupar a posição de Ponto Focal de SMI . 

 

Local: Nampula 

 

Resumo da Posição 

A Ponto Focal de SMI - ICAP é membro da equipa técnica do ICAP Nampula e responsável pela implementação das 

principais intervenções coordenadas na área de SMI e presta assistência técnica regular aos profissionais do sistema 

nacional de saúde, providenciando orientação técnica e apoio para melhoria da qualidade dos serviços de SMI (PTV e 

CACUM). Ao nível da unidade sanitária responderá directamente ao Ponto Focal Clínico e ao nível provincial a oficial 

provincial de PTV e ao Assessor de SMI. 

 
 

Principais responsabilidades: 

 

• Capacitar regularmente a equipa de SMI da US com vista melhoria na oferta de serviços de qualidade no 

atendimento nas consultas de mulheres grávidas/ lactantes e crianças expostas/ infectadas, alinhados com as 

normas do MISAU, nos sectores de Consulta Pré-Natal, Maternidade, Consulta Pós Parto, Consulta de Criança 

em Risco (CCR) e na consulta de criança Sadia (CCS), Consulta de Planeamento Familiar (CPF)/CACUM. 

• Liderar o apoio na implementação de actividades, divulgação de normas e protocolos de acordo com 

orientações de Misau; 

• Apoiar as ESMI na identificação de lacunas/ desafios e implementar estratégias segundo orientações do Misau 

(estratégia Mães Mentoras)/ alinhadas aos desafios identificados e focadas na cascata de PTV (tripla eliminação 

HIV, Sifilis e Hepatites), com vista ao alcance de objectivos do programa; 

• Implementar actividades de rotina com enfoque no aumento da eficácia e qualidade de cuidados ao paciente no 

sector da SMI, apoiando na identificação e desenvolvimento de estratégias de acordo com as lacunas e 

prioridades identificadas, com vista a melhorar a  adesão, continuidade de mulheres grávidas/ lactantes e 

crianças nos serviços até ao diagnóstico final da criança exposta, incluindo testagem de PCR, ligação ao 

tratamento de crianças infectadas, cobertura e supressão viral de mulheres grávidas/ lactantes e crianças em 

TARV; 

• Liderar as actividades de criação de demanda para rastreio de cancro do colo do útero e monitoria de ligação 

entre os serviços principalmente entre cuidados e tratamento e SMI (PF/CCACUM), com vista a manter o fluxo 

de referências e contra referências de pacientes para o rastreio e tratamento do cancro do colo de útero; 

• Liderar o fluxo de referência e contrareferência de mulheres com suspeita de lesões pré-cancerosas para 

Hospitais ((HG Marrere, HC Nampula e HD de Nacala) que oferecem LEEP e/ outro tipo tratamento de cancro 

do colo do útero; 

• Apoiar a ESMI da US na realização de chamadas para US de referencia de CACUM e garantir o preenchimento 

na agenda e o respectivo diagnóstico final. 

• Apoiar ao pessoal das US afecto no sector de SMI na melhoria de qualidade de registo nas fontes primárias 

(livros e fichas) em todas as portas de atendimento de mulheres grávidas/ lactantes  e crianças (Consulta Pré-

Natal,Maternidade, CPP, Consulta de Criança em Risco, Consulta de Criança Sadia, Consulta de Planeamento 

Familiar e CACUM)  

• Gerir o pessoal afecto pelo ICAP no sector de SMI (enfermeiras de SMI provedoras de PTV e CACUM, 

conselheiros leigos e mães mentoras); 

• Monitorar as actividades de seguimento para reforço de adesão de MG/ML e crianças com CV alta, visitas 

preventivas, visitas/chamadas de reintegração das MG/ML ou criancas e participar activamente nos encontros 

semanais de coordenação entre conselheiras leigas e mães mentoras 

• Apoiar tecnicamente á area de SMI para melhorar a qualidade de serviços oferecidos nas actividades 

comunitárias incluindo clínica móvel, brigadas móveis e outras para garantir a qualidade de oferta serviços de 

SMI; 

• Coordenar as actividades de ligação entre a comunidade e a unidade sanitária no sector de SMI, com as 

organizações  que apoiam a  comunidade e as lideranças comunitárias para garantir a chegada atencipada das 



 

MG aos serviços de SMI, o envolvimento dos parceiros nas Consulta Pré-natal e outros aspectos relacionados a 

SMI; 

• Supervisar a equipa de SMI da US e utilizar os instrumentos de supervisão e tutorias preconizados pelo ICAP 

assim como implementar as tutorias de forma regular, conforme regulamenta o MISAU e manter o arquivo 

destas supervisoes internas e tutorias acessiveis para monitoria e seguimentoe providenciar informações 

regulares, incluindo a folha de registo diária e semanal para os principais indicadores, conforme solicitado;  

• Garantir o prenchimento e o envio regular dos instrumentos de monitoria que fazem parte da estrategia PTV 

(Planilha alerta, Ficha de ligação maternidade, planilha de avaliações de causas de alta positividade, livro de 

seguimento de MM) ao nivel provincial e monitorar o desempenho dos indicadores de processo usando os 

dados para a tomada de decisão 

• Participar activamente nas reuniões semanais de Comité de Gestão de Serviços Clínicos da Unidade Sanitária, 

providenciando informe sobre os desafios e lacunas programáticas identificadas na área de SMI e apoiar a 

discussão sobre medidas correctivas a serem implementadas; 

• Providenciar relatórios quinzenais sobre consumíveis e materiais, como livros de registo, fichas entre outros, a 

serem fornecidos pelo ICAP; 

• Apoiar as actividades para aumentar a qualidade dos dados numa base regular, como exercícios de triangulação 

de dados e organização de fichas de pacientes;  

• Apoiar na capacitação contínua das Enf SMI para identificar MG/ML em alto risco elegiveis a PrEP, apoiando 

no oferta e continudidade da PrEP enquanto houver o risco, assim como utilizar os instrumentos de registo livro 

e ficha de seguimento para recolha e monitoria dos dados; 

• Coordenar com o CL de ATSC da comunidade para a testagem dos contactos filhos menores de 15 anos de MG 

HIV+; 

• Colaborar em todas as actividades do interesse da organização (Melhoria de Qualidade de HIV, AQD, segundo 

a orientação do ICAP sempre que for necessário de modo a contribuir na continuidade das actividades na US.  

 

 

Habilitações literárias 

• Enfermeira de SMI de nível médio 

  

Experiência, habilidades e qualificações mínimas  

• Experiência clínica (pelo menos 3 anos) e conhecimento sólido da área de SMI; 

• Capacidade de trabalho em equipa e implementação de planos de acção; 

• Capacidade de comunicação, organização e liderança; 

• Capacidade no uso de dados para gestão de programas; 

• Fluente na língua portuguesa e língua local é uma vantagem; 

• Ter conhecimento sobre as ferramentas electrónicas usadas no SNS (Open MRS, IDART, DISA LINK, etc.); 

• Conhecimentos sobre o Serviço Nacional de Saúde e Programas de Acção Social.  

 

Requisitos de viagem 

• Disponibilidade para viajar dentro do distrito para apoiar outras US Ajuda e actividades comunitárias pelo 

menos uma vez por semana ou sempre que necessário. 

 

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

us/job/496592/focal-point-smi  até ao dia 25 de Agosto de 2022. . 

https://icapacity.icap.columbia.edu/mob/en-us/job/496592/focal-point-smi
https://icapacity.icap.columbia.edu/mob/en-us/job/496592/focal-point-smi

