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Local de recrutamento: Maputo 

Financiamento: Fundo Global  

Duração: 2 anos. 

Categoria: Médico de Clínica Geral 

Local de trabalho: Secretariado Executivo do Conselho Nacional de Combate ao SIDA 

 

1. Objectivo do posto 
 

O Conselho Nacional de Combate ao SIDA (CNCS), órgão de coordenação da resposta nacional 

multissectorial do HIV, pretende recrutar um médico de clínica geral para a Unidade Técnica de 

Suporte de programas das populações-chave, com a finalidade de apoiar as províncias na 

integração do programa das populações-chave nos subsistemas de saúde existentes, incluindo 

nos planos estratégicos e anuais e fornecer mentoria para os parceiros nacionais e provinciais 

(financiados pelo Fundo Global e outros parceiros de cooperação) na implementação, monitoria 

e documentação das melhores práticas clínicas, visando promover os direitos humanos no 

contexto do HIV e SIDA. 

 

2. Principais funções 

 

a) Fortalecimento do compromisso político e da componente programática da prevenção do 

HIV para as populações-chave  

• Apoiar as províncias na integração da componente biomédica do programa das 

populações-chave nos sistemas existentes, incluindo-a nos seus planos estratégicos e 

anuais; 

• Orientar/apoiar os parceiros provinciais de implementação na documentação das 

melhores práticas clínicas em programas de populações-chave para a respectiva replica. 

 

b) Melhoria da capacidade das províncias para gestão e monitoria dos programas para as 

populações-chave de acordo com os guiões orientadores nacionais 

 

• Prestar assistência técnica para sanar as lacunas dos clínicos, no âmbito da 

implementação dos programas das populações-chaves; 

• Disseminar guiões nacionais bem como actualizações clínicas aos parceiros provinciais 
de implementação e ao nível dos centros de apoio; 
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• Participar e fornecer assistência técnica sobre questões clínicas ao grupo técnico de 

Populações-chave; 

• Realizar supervisão conjunta de apoio aos parceiros de implementação com foco na 

melhoria dos cuidados e tratamentos a todos os níveis; 

• Garantir que os documentos orientadores (exemplo: procedimentos operacionais 

padronizados, directrizes, algoritmo para testagem, etc) estão disponíveis ao nível da 

implementação; 

• Assegurar a implementação dos guiões/diretrizes/procedimentos operacionais 

padronizados, algoritmos para testagem, etc nos centros de apoio; 

• Garantir sessões contínuas de formação de acordo com as necessidades, às equipes 

clínicas dos parceiros provinciais de implementação; 

c) Desenvolvimento de modelos inovadores de intervenções para expandir os programas 

para todos os subgrupos das populações-chave  

• Apoiar as províncias na implementação da componente biomédica para as subgrupos das 

populações-chave actualmente deixadas de fora; 

• Conceber procedimentos operacionais padronizados sobre a integração da componente 

biomédica dos programas das populações-chave no sistema de saúde existente; 

• Orientar e apoiar as províncias com vista a implementar serviços clínicos integrados para 

populações-chave; 

• Orientar e apoiar a documentar as melhores práticas e/ou resumos sobre a implementação 

dos serviços HIV, ITS e PrEP e posterior replica;  

• Apoiar os parceiros províncias de implementação a alcançar pelo menos 90% de ligação 

ao TARV e a supressão viral para todos os subgrupos das populações-chave. 

d) Garantia do ambiente favorável para facilitar a implementação de programas de HIV 

para as populações-chave; 

• Prover orientação aos parceiros provinciais de implementação para o encaminhamento 

das vítimas de violência aos serviços de resposta à violência; 

• Orientar as equipas clínicas provinciais dos centros de apoio para a prestação de serviços 

clínicos livre de estigma e discriminação às populações-chave; 

• Trabalhar com os diferentes sectores provinciais para garantir a disponibilidade e 

distribuição de insumos necessários de prevenção para as populações-chave nos centros 

de apoio bem como com os parceiros de implementação para garantir a prestação de 

serviços amigáveis às populações-chave; 

• Trabalhar com os parceiros provinciais para garantir que os centros de apoio cumpram as 

normas necessárias para fornecer um pacote completo de cuidados às populações-chave; 
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e) Melhoria da utilização de dados para a tomada de decisões a nível provincial: 

• Orientar e apoiar os pontos focais provinciais da Unidade Técnica de Suporte para a 

revisão de dados clínicos antes da submissão final ao nível superior; 

3) Qualificações experiências 

• Médico de Clínica Geral;  

• Mínimo de 3 anos de experiência no programa de HIV e SIDA; 

• Forte familiaridade e experiência com programas para as populações-chave em 

Moçambique; 

• Excelente comunicação interpessoal. 

• Fluência na língua portuguesa tanto falada como escrita, com boa compreensão, assim 
como expressão. 

 

4.  Como se candidatar:  

Para efeitos de candidatura envie o seu Curriculum Vitae (CV) e uma carta de apresentação para 

o Secretariado Executivo do Conselho Nacional de Combate ao SIDA, sito na Avenida 25 de 

Setembro, Prédio 1008, 8 andar ou para  info@cncs.gov.mz 

Nota: apenas candidatos pré-selecionados serão contactados.  

 

Maputo, Fevereiro 2022 

 


