ELIMINAÇÃO 8 DA MALÁRIA: PONTO FOCAL NACIONAL
A Organização
A Elimination8 é uma organização que assume a coordenação de uma parceria multilateral envolvendo oito países membros da região da
SADC, nomeadamente: Angola, Botswana, Moçambique, Namíbia, África do Sul, Suazilândia, Zâmbia e Zimbabué. Esta organização regional
trabalha de concerto com os Ministérios da Saúde dos países membros. O nosso Cliente serve de plataforma para uma colaboração na luta
contra a malária na região da SADC, através da aceleração dos esforços com vista a eliminação da doença. Com vista a responder as
exigências associadas com o estabelecimento e execução desta empolgante e ambiciosa colaboração regional, cujo Secretariado se encontra
sediado em Windhoek, Namíbia, a E8 pretende recrutar os serviços de indivíduos devidamente qualificados para complementar a sua equipa
existente no Secretariado em Windhoek. Se for um indivíduo que prossegue apaixonadamente o ideal de jogar um papel de vanguarda na
importante agenda global em prol da eliminação da malaria e estiver interessado em utilizar os seus talentos e capacidade
criadora/inovadora no desenvolvimento de novas abordagens para contribuir no esforço ambicioso e dinâmico de melhorar as perspectivas
da saúde e de desenvolvimento na região da SADC, estas posições poderão ser ideais e interessantes para si.
A Posição: Ponto Focal Nacional
O Ponto Focal desempenha um papel preponderante na provisão do apoio para a implementação, ao nível do país, da estratégia regional
de luta contra a malaria financiada pelo Fundo Global de Combate ao VIH & SIDA, TB e Malaria. O sucesso do Ponto Focal dependerá
essencialmente da sua aptidão e empenhamento nas actividades de coordenação; de trabalhar em diferentes intervenções estratégicas e
unidades do programa e em actividades de ligação nas diferentes intervenções estratégicas implementadas para a eliminação da malaria
na Angola e nos outros sete Estados Membros do E8. Como pessoa focal designada em cada um dos outros sete Estados membros da E8; O
Ponto Focal é destacado e trabalha em estreita colaboração com o Gestor do Programa Nacional de Luta contra a Malaria (NMCP) para
assegurar a realização das metas definidas para o país pela Parceria Regional da E8. Para facilitar uma mais estreita colaboração com o
Ministério da Saúde, o Ponto Focal trabalhará nas instalações do próprio Ministério da Saúde em Luanda, podendo ser chamado a efectuar
algumas visitas de trabalho locais e na região.
Áreas principais de responsabilidade:




Coordenação: Apoiar o Gestor do NMCP na coordenação e supervisão de todas as questões do programa relacionadas com a
estratégia regional de luta contra a malaria da E8 e gestão dos programas transfronteiriços;

Monitorização e avaliação: Facilitar a recolha de dados sobre a doença e proceder a avaliação & monitorização do programa e
assegurar o seu envio e agregação dos dados assim recolhidos ao nível regional.

Parceria e colaboração: Servir de principal elo de ligação entre o Secretariado e o NMCP, graças ao conhecimento estratégico e
técnico obtido dos contactos com o Gestor do NMCP.

Supervisão: Conduzir visitas de supervisão no terreno no âmbito da revisão da implementação das intervenções regionais de
luta contra a malaria realizadas por unidades do Ministério da Saúde assim como pelas organizações contratadas para o efeito.

Preparação de relatórios: Apoiar o Gestor do NMCP na preparação de relatórios trimestrais consolidados sobre o progresso feito
na implementação da Estratégia Regional no país e assegurar a comparação dos dados sobre monitorização & avaliação para a
submissão de relatórios sobre doação. Preparar comunicações e relatórios relacionados com a estratégia regional que se
afigurem necessários.
Planificação e gestão do Programa: Conhecimento profundo dos planos estratégicos e dos planos de trabalho regionais; colaborar
com o Gestor do NMCP e dos pontos focais do programa para diagnóstico, controlo vectorial e vigilância da malaria. Facilitar a
afectação e coordenação das actividades de apoio ao nível nacional nas estratégias e planos nacionais

Requisitos Mínimos:




Formação universitária em saúde pública, epidemiologia ou disciplina relacionada (de preferência a nível de Mestrado).



O conhecimento do contexto dos sistemas da saúde através da experiência nos vários países da SADC constitui uma vantagem
distintiva.



Comprovada capacidade de mobilizar e coordenar diplomaticamente os parceiros em torno das intervenções de luta contra a
malaria.



Demonstrada experiência na planificação, implementação, gestão de dados, análise e interpretação de estudos de pesquisa e
dados de rotina para a tomada de decisão programática.



Comprovada capacidade de trabalhar eficazmente em ambiente global exigente e de rápido avanço e de resolver problemas e
acompanhar a implementação de projectos até a sua conclusão, respeitando de forma consistente os prazos, sem todavia perder
a atenção ao detalhe.

Possuir, pelo menos 6 anos de experiencia de trabalho relevante, dos quais pelo menos 3 anos na gestão de projectos da malaria,
de preferência, no contexto da eliminação da malaria.



Conhecimento de Línguas: Ser fluente em Inglês e ter capacidade de comunicar com os principais intervenientes internos e
externos de forma clara e concisa (comunicação oral e por escrito)

Interessado?
O nosso cliente (Elimination 8) oferece um pacote remunerativo atractivo e comensurável com as suas qualificações e experiência. Todas
as candidaturas devem ser apresentadas impreterivelmente até 25 de Março de 2016 e todos os cidadãos de qualquer dos quinzes países
membros da SADC são encorajados a submeter as suas candidaturas. Solicitámos que enviem os Currículos Vitae (CVs) por correio
electrónico a atenção da Theophilia Shikongo theo@potentia.com.na Todas as candidaturas são exclusivamente processadas pela
Potentia, e todos os candidatos seleccionados serão submetidos a um teste de avaliação. Nota: Aceitamos somente os CVs formatados
electronicamente

