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TERMOS DE REFERÊNCIA PARA 
COORDENADOR(A) DE MEDICUS MUNDI 

EM CABO DELGADO (MOÇAMBIQUE)

DESCRIÇÃO DO POSTO DE TRABALHO:

Coordenador(a) de medicusmundi em Cabo 
Delgado do projecto: Mineração Artesanal: 
Direitos ambientais e culturais em Cabo 
Delgado

LOCAL DE TRABALHO

Província de Cabo Delgado: Base na 
cidade de Pemba, com presença, 
segundo a demanda de actividades, 
em todos os distritos.

RELAÇÕES HIERÁRQUICAS

 O/A COORDINADOR (A) responde perante 
o/a Representante de País e a Sede de 
medicusmundi  en Barcelona (as 
comunicações serão realizadas com cópia 
a todos os elementos referidos).

  Será responsável pela equipa 
administrativa/logística na provincia.

OBJECTIVOS DO POSTO

O/A Coordenador(a) será responsável pela gestão técnica do projecto no terreno, asegurando-se de que se cumpram os prazos e 
resultados previstos na sua formulação (e/ou informar o/a Representante de País e a Sede de qualquer atraso ou alteração). Os 
principais resultados da intervenção que deverá atingir consistem em:

 Direito Medioambiental e Direito à Saúde: Direitos Culturais: 

 R 1.1 Aumentado o conhecimento das 
autoridades locais, da própria sociedade civil e 
dos trabalhadores da mineração artesanal, 
riscos ambientais, riscos na saúde e alternativas 
ambientalmente saudáveis.

 R 1.2 Oferecido assessoramento legal, formação 
e apoio em matéria ambiental, legal, saúde, etc. 
aos principais grupos implicados no sector da 
mineração artesanal (AL, SC, comunidades, 
trabalhadores, etc).

 R 1.3 Fomentada a participação cidadã dos 
sectores relacionados com a mineração 
artesanal, nos espaços de tomada de decisão e/
ou monitoria das políticas públicas à volta do 
direito ambiental.

 R 2.1 Ofertada formação em matéria 
cinematográfica, organizada e focada na 
práctica especialmente no âmbito do 
"documentário social".

 R 2.2 Exploradas potencialidades da indústria 
criativa para gerar emprego entre os jovens 
mediante uma iniciativa económica com 
vocação social de fornecimento de serviços 
cultuais e criativos.

 R2.3 Exploradas potencialidades da indústria 
criativa como vector para mudar 
comportamentos, políticas e sensibilizar à 
população à volta do direito ambiental e a 
saúde.
Existirá um apoio à coordenação em Maputo 
para estes resultados específicos

 O coordenador será o último responsável perante o cumprimento destes resultados.

 É a pessoa responsável por coordinar a equipa de projecto, responsável na provincia e pela articulação e coordenação entre os distintos 
níveis (provincial, distrital e com as redes e associações), informando o/a Representante de País acerca dos mesmos contactos.

Dentro da administração do projecto: Velar pela correcta aplicação dos recursos e detectar qualquer desvio, gestão dos recursos 
humanos do projecto.

http://www.medicusmundimozambique.org
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PERFIL NECESSÁRIO

Graduação universitária superior. Preferêncialmente especialização em Gestão Ambiental e/ou àreas médicas ou paramédicas e Saúde 
Pública.

Experiência prévia similar em gestão de projectos de desenvolvimento ambiental/sanitário de pelo menos 5 anos.

Experiência  acreditada  em  formulação, coordenação e  justificação de  projectos  da  UE,  em particular, convocatórias In Country."

Domínio do português, com boa expressão oral e escrita. Serão valorizados bons conhecimentos de espanhol e inglês.

Experiência acreditada em trabalho em terreno, como mínimo, de 5 anos. Valorar-se-á de forma muito positiva, a experiência de 
trabalho em oficinas centrais.

Experiência  de  trabalho  em  Mozambique.  Valorar-se-á  de  forma  muito  positiva,  outras experiências de trabalho em paises 
lusófonos.

Experiência acreditada em formação e gestão em ciclo de projectos.

Conhecimentos de Word, Excel y bases de dados.

Capacidade de liderar grupos de pessoas y de estabelecer boas relações pessoais, tanto com o pessoal local como com o expatriado.

Capacidade de estabelecer e manter boas relações com pessoal diplomático e com altos cargos de ministérios nacionais.  Valorar-se-á de 
forma muito positiva ter tido experiência, como mínimo de 3 anos, no âmbito da representanção institucional.

Experiência acreditada em coordenação com outras ONG, organizações da sociedade civil, etc.

Acordo com as linhas directrizes de medicusmundi .

CANDIDATURAS

A medicusmundi convida as pessoas 
interessadas para manifestar o seu 
interesse em prestar os serviços descritos 
acima. 

As manifestações de interesse devem 
ser enviadas en el Formulario Online   
até 31 de Agosto de 2018

Registrate

http://www.medicusmundimozambique.org
http://www.medicusmundi.es
http://bit.ly/CoordinacionCD2018
http://bit.ly/CoordinacionCD2018
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