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

SOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
(Serviço de Consultoria Individual)
FM/TEND/AMI/2020/08/APM/SPM/bk

RECRUTAMENTO DE DOIS (02) ESTAGIÁRIOS EM PREPARAÇÃO E
RESPOSTA AOS SURTOS DE DOENÇAS INFECCIOSAS
Introdução
A Organização Oeste Africana da Saúde (OOAS) pretende recrutar dois (02) estagiários em
preparação e resposta aos surtos de doenças infecciosas com experiência em luta contra
epidemias e doenças infecciosas para assistir na melhoria da informação e implementação de
programas em África Ocidental.
Objectivos Gerais e Específicos
A tarefa requer um estagiário para apoiar a OOAS na recolha de dados relevantes e na realização de uma
análise para identificar tendências, desafios e áreas prioritárias para um maior impacto populacional.
Os objectivos deste trabalho são de apoiar.
 Estagiário para apoiar a resposta à pandemia da Covid-19 em África Ocidental
-

-

-

Revisão documental de toda a literatura relevante para informar a equipa e a direcção da OOAS
sobre a situação da pandemia de Covid-19 em África Ocidental (Estados Membros e parceiros da
CEDEAO);
Mapeamento das partes interessadas relevantes e da rede na região que trabalham na pandemia da
COVID-19 e análise das suas perspectivas;
Organização e administração das formações em linha sobre COVID-19 em África Ocidental;
Implementação de intervenções prioritárias sobre COVID-19 (exercícios de simulação,
colaborações transfronteiriças e outras) incluindo actividades CAPS para melhorar a resposta
regional à COVID-19 no espaço CEDEAO;
Análise de género e equidade na resposta à pandemia da Covid-19 no espaço CEDEAO;
Monitorização, aprendizagem e avaliação do progresso das intervenções de resposta da OOAS à
pandemia da Covid-19;
Documentação da resposta à COVID-19 no espaço CEDEAO.

 Estagiário para apoiar a operacionalização dos Mecanismos de Coordenação Regional de
Saúde Única
-

Revisão documental de toda a literatura relevante para informar as equipas e a direcção da OOAS
sobre a implementação da abordagem Saúde Única no espaço CEDEAO (departamentos da
CEDEAO, Estados Membros da CEDEAO e parceiros);

-

-

Mapeamento das partes interessadas relevantes e das redes na região que trabalham na na
abordagem Saúde Única e análise das suas perspectivas;
Coordenação no âmbito do secretariado regional Saúde Única com o Centro Regional da Saúde
Animal da CEDEAO, o departamento de alerta precoce da CEDEAO e o Departamento do
Ambiente da CEDEAO;
Desenvolvimento de documentos dos mecanismos de coordenação regional da Saúde Única
(incluindo o plano estratégico, o quadro jurídico);
Operacionalização dos grupos de trabalho técnicos regionais da Saúde Única em África Ocidental
e servir na capacidade de secretariado nas suas actividades;
Formações e partilha de experiência em Saúde Única em todo o espaço CEDEAO.

Principais competências, formação técnica e experiência necessárias
- Licenciatura em Medicina, Cirurgia (MBBS) ou Doutor de Medicina (MD);
- Um grau superior (Mestrado ou Doutoramento) em saúde pública, ciências sociais, política
sanitária e análise de sistemas e/ou epidemiologia de intervenção (FELTP) ou qualquer disciplina
afim será uma vantagem;
- Pelo menos 2 anos de experiência no terreno em gestão de doença infecciosa ou prevenção e luta
contra epidemias. Experiência em África Ocidental será uma vantagem acrescida (este critério
aplica-se apenas ao estagiário que apoia a resposta à pandemia da Covid-19 em África
Ocidental);
- Pelo menos 2 anos de experiência no terreno em implementação da gestão de doença infecciosa ou
prevenção e luta contra epidemias ou colaboração multissectorial em Saúde Única. Experiência
em África Ocidental será uma vantagem acrescida (este critério aplica-se apenas ao estagiário
que apoia a operacionalização dos Mecanismos de Coordenação Regional da Saúde Única);
- Excelentes capacidades de pensamento analítico (análise quantitativo e qualitativo);
- Possuir conhecimento da Comissão da CEDEAO e suas instituições e agências;
- Possuir capacidades de redacção científica e de elaboração de relatórios de actividades da saúde;
- Possuir um excelente domínio de pelo menos uma das línguas oficiais da CEDEAO (Francês,
Inglês e Português). O domínio de uma segunda língua será uma vantagem;
- Possuir um bom domínio das ferramentas informáticas.
Duração, Localização e Natureza do Posto
É uma Consultoria financiada pela USAID. Os estagiários serão recrutados por um período de seis (06)
renováveis mediante desempenho satisfatório e disponibilidade de fundos.
Os estagiários trabalharão na Sede do CRVCD em Abuja, Nigéria.
Os candidatos interessados por esta posição devem fornecer informações demonstrando que possuem as
qualificações necessárias e experiência relevante. A candidatura deve incluir uma carta de apresentação
indicando a posição de interesse, Curriculum Vitae detalhado - incluindo a descrição de funções
semelhantes e experiência - e cópias de documentos de apoio.
Candidatos do sexo feminino devidamente qualificados são encorajados a candidatar-se.
Os estagiários serão seleccionados de acordo com os procedimentos de selecção de consultores
individuais delineados no código de concursos da CEDEAO.
Informações, Prazo e Morada para a Submissão de Candidaturas
Os candidatos interessados podem aceder
https://data.wahooas.org/tenders/tenders/list
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TDR

no

sítio

web

da

OOAS

em:

Pode-se obter informações adicionais através do seguinte contacto, Senhora Lalaissa AMOUKOU,
Correio electrónico: lamoukou@wahooas.org
As
Manifestação
de
Interesse
devem
https://data.wahooas.org/tenders/tenders/list.

ser

submetidas

através

da

plataforma

As manifestações de interesse devem ser recebidas o mais tardar até 21 de Janeiro de 2021 às 12:00
GMT.

Prof Stanley OKOLO
Director Geral
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