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Posição: Coordernador do Projecto TAP para o Programa de Assistência Técnica do CDC “Central 

Initiative” 

Localização:  Moçambique – INS (Instituto Nacional de Saúde)  

Financiamento:  PEPFAR – CDC - Projecto TAP 

Duração:  6 meses (com possibilidade de renovação por igual período ou superior) 

Período Probatório: 30 Dias. 

1. Introdução 
 

A Jembi está actualmente a trabalhar em projectos de saúde digital em Moçambique, 

incluíndo um projecto com a sede do Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA 

(CDC) designado Plataforma de Assistência Técnica (TAP): OpenMRS PEPFAR Collaborative 

(OPC).  A Jembi pretende contratar um coordenador do projecto no sentido de apoiar os 

escritórios nacionais do TAP CDC a organizar, coordenar, gerir e documentar o trabalho 

realizado pelos três parceiros de implementação (PATH, UCSF e Jembi) financiados pelo NOFO 

GH20-2036. 

O coordenador em Moçambique deverá apoiar a tempo inteiro as actividades do TAP em 

colaboração com a equipa de sistemas de informação de saúde (SIS) do CDC Moçambique. 

Além disso, o coordenador irá apoiar, se o tempo permitir, as actividades do CDC 

Moçambique que se enquadram nos planos do projecto TAP e o Portfólio de SIS do CDC 

Moçambique. 

 

2. Habilidades  e  Requisitos  
 

 Licenciatura  em Secretariado ou equivalente em Ciências Sociais ou gestão de projetos ou 

áreas afins com um mínimo de 5 anos  de experiência  relevante em gestão de projectos 

de TI (PM) 

o Experiência com PM solution para monitorar e gerir a execução de projectos, 

actividades críticas e interdependências entre vários parceiros e países 

o Informar as pessoas / organizações apropriadas sobre riscos / problemas 

potenciais ou existentes 

Termos de Referência para  Coordenador do Projecto TAP para o Programa de 

Assistência Técnica do CDC “Central Initiative” 
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 Familiaridade e / ou experiência com PEPFAR ou outras iniciativas de saúde do USG 

 Familiaridade e / ou experiência com projectos, actividades, terminologia e práticas 

de sistemas de informática / software 

 Familiaridade e / ou experiência com DHIS2 and Data management 

 Nível IV de proficiência em Inglês e Português 

 Fortes habilidades interpessoais, de negociação e de comunicação; 

 Capacidade de desenvolver e manter relações de colaboração boas com o governo e seus 

parceiros de cooperação; 

 Excelentes habilidades organizacionais e de produção documentos de requisitos e de 

relatórios específicos; 

 Capacidade comprovada de comunicar informação técnica complexa de uma forma lógica, 

sucinta e compreensível; 

 Comprovadas habilidades analíticas, numéricas e de resolução de problemas num cenário de 

trabalho sob pressão; 

 Conhecimentos dos regulamentos PEPFAR/CDC e de Moçambique e/ou experiência de 

trabalho em e com ONGs é uma vantagem e preferência; 

 Habilidades analíticas demonstradas; 

 Resolução de problemas e fortes habilidades de comunicação; 

 Capacidade de articular-se com as partes interessadas e com a equipe técnica e os 

implementadores; 

3. Responsabilidades  

 Apoiar o escritório nacional do CDC e o CDC HQ a coordenar e apoiar as actividades do TAP 

no País 

 Apoiar na identificação e análise de questões ou preocupações específicas do projecto e seu 

impacto nas operações; trabalhar com parceiros de implementação, CDC HQ e escritórios 

nacionais do CDC em soluções em coordenação com o escritório do CDC em Moçambique 

 Agendar, preparar, participar, gerir, gravar e compartilhar reuniões / chamadas específicas 

da TAP, como: 

o Técnica 

 Desenvolvimento de capacidade 

 Implementação da Estratégia Central de Dados 

 Implementação do OpenMRS HIV Reference 

 Política e governança 

o Coordenação de parceiros de implementação  

o Coordenação nacional e divulgação  

o Gerir 

 Convites 
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  Solicitações de agenda 

 Gravações 

 

 

 

 Notas de chamadas, sessões de perguntas e respostas, documentos, agenda, 

seguimento de actividades  

 Gestão do conhecimento usando o software de gestão de projectos Redmine 

o Tomar notas de reuniões, gravações e outros “inputs e outputs” do TAP usando o 

Redmine 

o Apoiar o escritório nacional do CDC, gestores técnicos, parceiros de implementação 

e pontos de contacto da sede do CDC para usar o Redmine de maneira eficaz 

 Outros 

o Apoiar solicitações ad hoc para projectos específicos e actividades de coordenação 

de parceiros 

o Acompanhar actividades específicas para garantir que as metas sejam cumpridas 

pontualmente 

o Tarefas conforme solicitado pelos pontos focais do escritório nacional do CDC 

o Documentações técnicas (por exemplo, notas conceituais, etc.) conforme solicitado 

 

4. Requisitos Adicionais: 

a. Curriculum Vitae; 
b. Anexar Certificado de Habilitação Técnico – Profissional; 
c. Carta de motivação com expectativa salarial e,  
d. No acto da candidatura dever-se- á submeter 2 (duas) cartas de referência; 

 

5. As candidaturas devem ser enviadas até dia 31 de Março de 2021  
Os seguintes endereços: katia.paulino@jembi.org  e ercilio.lombole@jembi.org    

 

 

Nota:  

 Apenas candidatos pré-selecionados serão contactados 
 

 

Maputo, Março 2021 
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