ORGANIZAÇÃO OESTE AFRICANA DA SAÚDE (OOAS)
******

SOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
(Serviço de Consultoria Individual)

Referência No FM/TEND/AMI/2020/0XX/SPM/AM/bk
Projecto Paludismo e Doenças Tropicais Negligenciadas no Sahel (P/DTN)
RECRUTAMENTO DE UM CONSULTOR INDIVIDUAL PARA APOIAR OS PAÍSES
BENEFICIÁRIOS DO PROJECTO NA IDENTIFICAÇÃO, DOCUMENTAÇÃO E PARTILHA
DAS MELHORES PRÁTICAS.
INTRODUÇÃO
A Organização Oeste Africana da Saúde (OOAS) é a instituição da saúde da Comunidade Económica dos
Estados da África Ocidental (CEDEAO), com o mandato de garantir o nível mais elevado possível de
protecção da saúde das populações da região da CEDEAO. As doenças transmissíveis e não
transmissíveis são das principais causas de morbilidade e mortalidade na região. Assim, a luta contra as
doenças e a prevenção de epidemias estão entre as prioridades dos 15 países na região da CEDEAO e
principal foco das actividades da OOAS.
O Banco Mundial forneceu uma subvenção à CEDEAO para a OOAS implementar o Projecto do
Paludismo e Doenças Tropicais Negligenciadas do Sahel (P/DTN) cobrindo Burkina Faso, Níger e Mali.
O projecto visa aumentar o acesso e a utilização de serviços harmonizados a nível comunitário para a
prevenção e o tratamento do paludismo e de doenças tropicais negligenciadas seleccionadas nas zonas
transfronteiriças dos países beneficiários.
Assim, a Organização Oeste Africana da Saúde pretende recrutar um Consultor individual para apoiar o
projecto P/DTNS pela identificação, documentação e partilha das melhores práticas nos países
beneficiários na região.
Objectivos Gerais e Específicos
O objectivo geral da missão é apoiar a OOAS e o projecto P/DTN na identificação, documentação e
partilha das melhores práticas nos três (3) países beneficiários na região.
De forma mais específica, o Consultor será responsável por:
- Identificar de forma participativa e consensual com base em critérios objectivos, as melhores
práticas nos 3 países e na OOAS,
- Listar as más práticas constatadas,
- Fazer recomendação para a passagem à escala das boas práticas,
- Fazer recomendações para abordar as dificuldades e barreiras à implementação do projecto.
Deveres e Responsabilidades do Consultor
O Consultor realizará esta missão sob a supervisão do Coordenador Geral da UGP e do Coordenador do
projecto P/DTNS e seguindo uma abordagem participativa com todas as partes interessadas do projecto.
Isso deve incluir:
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Consultar as principais partes interessadas/informantes cuja lista deve ser definida de comum acordo
com a entidade coordenadora do projecto;
Realizar visitas no terreno e consultoria virtual consoante as necessidades com vista a discutir com as
partes interessadas no terreno (países) e documentar as boas práticas e as más práticas;
Examinar relatórios e documentos (documentos do projecto, relatórios de progresso do projecto,
planos de trabalho anuais orçamentados, relatórios de actividades do projecto, produtos de
comunicação) provenientes da implementação das intervenções técnicas e de todos os ateliês/reuniões
no quadro da implementação do projecto;
Identificar e descrever as experiências ou os modelos de boas práticas no quadro da implementação do
projecto que podem ser difundidos incluindo as condições ou pré-requisitos para a sua replicação;
Compilar as práticas identificadas e propor estratégias e actividades para a partilha das melhores
práticas identificadas no seio dos três (3) países e na região;
Propor soluções para corrigir as más práticas constatadas;
Facilitar um ateliê de validação do relatório da missão de consultoria quando apropriado.

Qualificações, Experiência e Competências Necessárias:
O Consultor deve possuir as seguintes qualificações e competências:
 Ser titular de um grau universitário e uma pós-graduação em saúde pública ou ciências sociais;
 Ter um bom conhecimento de estratégias técnicas de luta contra o paludismo e as DTN na região
Oeste Africana;
 Ter pelo menos 15 anos de experiência profissional no sector da saúde;
 Ter efectuado pelo menos três (03) missões de avaliação ou capitalização no domínio da saúde nos
últimos dez (10) anos uma das quais deve ser em DTN;
 Possuir excelente capacidade de comunicação e boas competências de partilha de conhecimento;
 Ter conhecimento do Sistema de Saúde no espaço CEDEAO será uma vantagem;
 Experiência anterior na gestão e coordenação de projecto da saúde com foco sobre as Doenças
Tropicais Negligenciadas é uma vantagem;
 Ter domínio de processamento de texto e análise de dados, Word, PowerPoint, bases de dados Epi
Info, Excel e Access será uma vantagem;
 O conhecimento prático do inglês (língua de trabalho do Banco Mundial) e do francês (língua no
sahel) será uma vantagem.
Critérios de avaliação:






 Critérios Essenciais
Ser titular de um grau universitário e uma pós-graduação em saúde pública ou ciências sociais: 20
pontos
Experiências gerais (ter pelo menos 15 anos de experiência profissional no sector da saúde): 20
pontos
Experiências específicas [ter efectuado pelo menos três (03) missões de avaliação ou capitalização
no domínio da saúde nos últimos dez (10) anos uma das quais deve ser em DTN : 30 pontos
Possuir excelente capacidade de comunicação e boas competências de partilha de conhecimento:
10 pontos;
Ter um bom conhecimento de estratégias técnicas de luta contra o paludismo e as DTN em África
Ocidental: 10 pontos
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 Critérios desejáveis incorporados na pontuação global (10 pontos)
Experiência
anterior na gestão e coordenação de projecto da saúde com foco sobre as Doenças

Tropicais Negligenciadas ;
 Ter conhecimento do Sistema de Saúde no espaço CEDEAO;
 O conhecimento prático do inglês (língua de trabalho do Banco Mundial) e do francês (língua no
sahel) será uma vantagem.
Informações, Prazo e Morada para Submissão de Candidaturas
Pode-se obter informações adicionais nos seguintes horários: De segunda-feira à sexta-feira das 8:00 às
16:00 horas GMT junto da pessoa recurso da OOAS no seguinte endereço:
Senhora Lalaissa AMOUKOU
E-mail: lamoukou@wahooas.org
Os interessados podem também descarregar os termos de referência (TDR) no website da OOAS no
seguinte endereço: www.wahooas.org
Os consultores individuais interessados e com as qualificações necessárias são convidados a manifestar o
seu interesse, submetendo o seu dossiê via email wahooas-tenders@ecowas.int
O assunto da mensagem electrónica deve indicar o posto da manifestação de interesse. A data limite para
a recepção dos dossiês é 13 de agosto de 2020 às 12:00 GMT.
O consultor será seleccionado de acordo com os procedimentos de selecção de consultores individuais
delineados pelas Directrizes do Banco Mundial: Selecção e Recrutamento de Consultores pelos Mutuários
do Banco Mundial (edição Janeiro 2011, versão revista em Julho 2014), disponível no sítio web do Banco
Mundial em http://www.worldbank.org.

Prof Stanley OKOLO
Director Geral
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