REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

CONSELHO NACIONAL DE COMBATE AO HIV/SIDA
SECRETARIADO EXECUTIVO

TERMOS DE REFERÊNCIA DO OFICIAL DE FORMAÇÃO DA UNIDADE TÉCNICA
DE SUPORTE PARA POPULAÇÕES CHAVE

Local de recrutamento: Maputo
Maputo Financiamento: Fundo Global
Duração: 2 anos.
Categoria: Oficial de Formação
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 coordenador da resposta
multissectorial ao HIV, pretende recrutar um oficial de formação para Unidade Técnica de
Suporte das populações-chave. O objectivo principal da posição é capacitar os actores da
resposta ao HIV do nível nacional e provincial, financiados pelo Fundo Global e outros parceiros
de cooperação, e as populações-chave, mediante a produção de conteúdo de carácter pedagógico,
em matéria de direitos humanos e cuidados de saúde a estas populações.

2. Principais funções
a) Formação dos implementadores provinciais e a populações-chave em matéria de direitos
humanos e cuidados de saúde
•

Elaborar planos de formação para cursos de curta duração em matéria de direitos
humanos e cuidados de saúde às populações-chave;

•

Identificar as temáticas específicas a serem ministradas nos curos de curta duração de
acordo com as lacunas identificadas nos implementadores e nas populações-chave;

•

Elaborar guião pedagógico para cada unidade temática do curso;

•

Elaborar materiais de formação para cada unidade temática em PowerPoint para ser
usado nos cursos de curta duração;
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•

Elaborar vídeos de curta duração (tutorial) para cada unidade temática/sessão, inserir na
plataforma interativa de aprendizagem do CNCS;

•

Sensibilizar o grupo alvo (implementadores e populações-chave) para o uso da
plataforma interactiva de aprendizagem e fazer o acompanhamento rotineiro do mesmo;

•

Disponibilizar documentos uteis de referência sobre populações-chave como manuais,
guiões, link contendo informações importantes, para o domínio do implementador assim
como dos beneficiários;

•

Fazer o seguimento e disponibilizar o apoio técnico contínuo pôs formação aos
implementadores e as populações-chave;

•

Garantir a avaliação das competências dos formandos pôs formação;

•

Apresentar o relatório final do trabalho realizado.

3. Qualificações do Oficial de Formação
•

Licenciatura em ciências sociais

•

Formação em psicopedagogia e outras áreas a fins;

•

Pelo menos 3 anos de experiência no desenvolvimento e implementação de pacotes de
formação;

•

Experiência de trabalho com a população chave;

•

Experiência comprovada na área de formação, ensino e aprendizagem através de cursos
de curta duração;

•

Excelentes habilidades interpessoais e de trabalho em equipa;

•

Habilidades de comunicação eficaz, capaz de fazer apresentações formais e informais
oralmente e por escrito e elaborar relatórios profissionais e analíticos e documentos do
programa;

•

Proficiência profissional em português e Inglês falado e escrito é essencial.

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 de 2022
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