
  
 

 
 

 
 
 
 

A Médicos Sem Fronteiras é uma organização humanitária que foi criada em 1971, presente em Moçambique há mais de 30 

anos. A MSF Bélgica é activa na área da prevenção e tratamento do HIV/SIDA a nível da Província de Sofala, incluindo cuidados 

primários de saúde,  água e saneamento em Cabo Delgado, tem actuado em acções de resposta à emergências resultantes de 

diversos factores. 

 

Procura para a equipa Regional: 01 (Um/a) REGIONAL EMERGENCY SUPPORT (Suporte Regional de Emergências). 

Local de trabalho: Maputo (com deslocações regulares para dentro do país, para Zimbabwe e África do Sul). 

 

Objectivo Geral: Em Coordenação com os Representantes de Operações em Zimbabwe, África do Sul e Moçambique (Chefes de 

Missão) e a Equipa Regional participar na análise e monitoria de contextos humanitários e de emergências.  
 

Responsabilidades: 

• Apoiar os Projectos, Coordenação e Equipa Regional nos planos de Preparação de Emergência; 

• Garantir que haja disponibilidades de stock online dos países regionais; 

• Melhorar a planificação prospectiva e a negociação de acesso, identificando as oportunidades locais/regionais, 

parceiros e incentivar certas possibilidades; 

• Dar suporte as equipas de apoio dos países e projectos para desenvolver um “organograma vermelho” dinâmico de 

trabalhadores com habilidades e disponíveis para responder às emergências, na região ou fora do país e manter este 

organograma vermelho activo e funcional; 

• Trabalhar em coordenação com a equipa do escritório da secção no desenvolvimento das listas de Recursos Humanos e 

entender os contextos humanitários; 

• Promover o conhecimento e as habilidades das equipas dos países operacionais para responder à emergências em seu 

país e na região por meio de formações e capacitação em conjunto (para pequenas e médias emergências); 

• Estabelecer ligação com a equipa regional desenvolvida pela MSF para garantir uma colaboração e coordenação entre 

secções e garantir a cobertura de lacunas relacionadas à futuras intervenções de emergência; 

• Entre outras actividades de acordo com a descrição de tarefas. 
 

Requisitos:  

• Nível Superior na área Médica ou Paramédica; 

• Experiência anterior de dois anos em assistência humanitária, constitui vantagem experiência de gestão na MSF ou outras 

ONGs; 

• Experiência anterior em Países em Desenvolvimento; 

• Fluência verbal e escrita nas Línguas Portuguesa e Inglesa; 

• Conhecimentos de informática (Word, Excel, Internet); 

• Perfil: Visão Estratégica, Espírito de liderança, Gestão de equipa e Desenvolvimento e Trabalho em Equipa. 
 

Instruções de candidatura: 

Os interessados deverão enviar a carta de candidatura acompanhada de “CV”, Certificados  e referências para o e-mail 
msfvagascoord@gmail.com, colocando como título  REGIONAL EMERGENCY SUPPORT.  
Data-limite: até dia 02 de Setembro de 2022. Nota: Apenas o(a)s candidato(a)s pré seleccionado(a)s serão contactado(a)s. 
 

Nenhuma transação monetária, nem pedidos de favores em espécie, nem outros tipos de favoritismo serão tolerados no processo de 

recrutamento. A MSF reserva-se o direito de recusar a contratação de um candidato que tenha se beneficiado de tais actos. Todas as 

demandas ilícitas desse tipo podem ser processadas por meio do sistema judiciário. 

VAGA  

01 (Um/a) REGIONAL EMERGENCY SUPPORT                                                                                                               
(Suporte Regional de Emergências) 
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