REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

CONSELHO NACIONAL DE COMBATE AO HIV/SIDA
SECRETARIADO EXECUTIVO

TERMOS DE REFERÊNCIA PARA PONTOS FOCAIS PROVINCIAIS
PARA UNIDADE TÉCNICA DE SUPORTE DAS POPULAÇÕES-CHAVE

Telefones: 21- 495604/5, 495396, Faxes: 485001, 495395

Local de recrutamento: Províncias
Financiamento: Fundo Global
Duração: 2 anos (os primeiros 3 meses constituem um período probatório).
Categoria: Ponto Focal Provincial
Local de trabalho: Secretariado Executivo do Conselho Provincial de Combate ao HIV e SIDA

1. Objectivo do posto

O Conselho Nacional de Combate ao SIDA (CNCS), órgão de coordenação da resposta
multissectorial do HIV, pretende recrutar um Ponto Focal Provincial da Unidade Técnica de
Suporte aos programas de populações-chave, com a finalidade de apoiar na planificação,
implementação, monitoria e avaliação das intervenções no âmbito da prevenção, cuidados e
tratamento e mitigação do HIV para as populações-chave, proteger e promover os direitos
humanos no contexto do HIV, criar igualmente mudanças nos indivíduos e nas comunidades
visando promover o acesso universal dos serviços de saúde relacionados ao HIV a nível da
província.

2. Principais Funções
O Ponto Focal Provincial terá as seguintes funções:
a) Na área de prevenção ao HIV a nível provincial para as populações-chave:
•

Participar no desenvolvimento de planos provinciais para garantir a inclusão de
intervenções para populações-chave;

•

Apoiar na divulgação de planos estratégicos a nível provincial;

•

Identificar os principais problemas de populações-chave para os planos provinciais;

•

Garantir que os grupos técnicos provinciais (das populações-chave e dos direitos
humanos) ocorram trimestralmente e ofereçam apoio técnico;

•

Participar nos outros grupos técnicos provinciais;

•

Participar em avaliações do programa de populações-chave;

•

Garantir a elaboração de relatórios periódicos de acções de populações-chave;

•

Documentar boas práticas e conhecimentos a nível provincial para replicação
(resumos, boletins informativos, etc).
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b) Melhorar a capacidade da província na gestão e monitoria de programas de
populações-chave de acordo com as diretrizes nacionais, sendo implementados por
ONGs/OCBs
•

Realizar a sensibilização dos actores provinciais sobre programas das populaçõeschave;

•

Realizar a validação dos relatórios das populações-chave com equipas provinciais
para identificar as lacunas e propor solução de problemas;

•

Desenvolver uma base de dados de formadores a nível provincial;

•

Realizar supervisão conjunta de apoio com a equipa provincial;

•

Fazer a mentoria da equipa provincial de supervisão.

c) Desenvolver modelos inovadores de intervenções para ampliar programas para
alcançar subpopulações de populações-chave actualmente deixadas de fora das
intervenções:
•

Apoiar a implementação de sítios de aprendizagem;

•

Apoiar a investigação científica sobre novas tecnologias de prevenção a nível
provincial;

•

Apoiar a implementação de programas de prevenção do HIV nos hotspots;

•

Apoiar a implementação de serviços integrados para populações-chave a nível
provincial.

d) Na área de criação de ambiente favorável para implementação de programas de
HIV de populações-chave:
•

Apoiar na formação e no reforço de grupos de advocacia a nível provincial;

•

Conduzir sensibilização trimestral dos agentes da lei e da justiça a nível provincial;

•

Sensibilização dos prestadores de cuidados de saúde com foco na provisão de
serviços livres de estigma e discriminação para as populações-chave;

•

Apoiar na formação e o funcionamento da prevenção e resposta à violência na
província.

e) Na área de utilização de dados para a tomada de decisões a nível provincial:
•

Apoiar na interpretação dos dados das diferentes intervenções;

•

Apoiar na utilização de dados de intervenções estruturais no desenvolvimento de
planos e estratégias de advocacia das populações-chave;
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•

Identificar lacunas na prevenção e resposta à violência e orientar a resposta de
programas das populações-chave.

3. Qualificações e Experiência
•

Licenciatura em ciências sociais, medicina, saúde pública e áreas afins;

•

Experiência em trabalhos com programas de prevenção do HIV;

•

Forte familiaridade e experiência com programas para as populações-chave e direitos
humanos 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

Nota: apenas candidatos pré-selecionados serão contactados.

Maputo Fevereiro 2022
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