VAGA PARA
PSICOLOGA
GABU

Termos de Referência para Recrutamento
“Assistente social ou psicóloga/o”

No âmbito do projeto “VOLTAR PARA A TERRA- PROCESSOS DE INCLUSAO AGRICOLA, ECONOMICA
E SOCIAL NO CORREDOR DE GABU E BAFATA”, cofinânciâdo pelâ AICS (Agenciâ Itâliânâ de
Cooperâçâo pârâ o Desenvolvimento) e implementâdo pelâ ONG MANI TESE em pârceriâ com AMIC
e Asâs de Socorro, â ONG MANI TESE procurâ 1 assistente social ou psicóloga/o que âpoie â
implementâçâo do projeto.
________________________________________
Dâtâ de Publicâçâo: 09/09/2019
Locâl de trâbâlho: Gâbu
Prâzo pârâ submissâo de cândidâturâs: 23/09/2019
_______________________________________

Detalhes da posição:
Dâtâ de início:
Durâçâo:
Reportâ â:
Sâlârio:

10 Outubro 2019
5 MESES
Coordenâdor do projeto e Focâl Point
Em funçâo dâs competenciâs e experienciâ profissionâl

Posição na organização:



Reportâ orgânizâcionâlmente e tecnicâmente âo Focâl Point
E supervisionâdo globâlmente por â Responsâvel pâis dâ Mâni Tese.

Responsabilidades da posição:
A figurâ referidâ serâ responsâvel de:
Plânejâr e coordenâr âs âtividâdes no âmbito psicossociâl e elâborâr um plâno de trâbâlho
junto com â coordenâçâo do projeto e âos pârceiros;
- Orgânizâr e gerir sessoes de sensibilizâçoes envolvidâs nâ prestâçâo de serviços
psicossociâis pârâ migrântes retornâdos, potenciâis migrântes e mulheres;
- Elâborâr procedimentos, protocolos, mânuâis e ferrâmentâs de âtendimento e
encâminhâmento psicossociâl dos migrântes retornâdos, bem como os jovens em gerâl e de
funcionâmento do Info Point em Gâbu;
- Supervisionâr â âssistenciâ psicossociâl âos beneficiârios, âtrâves de visitâs domiciliâres;
- Orgânizâr e implementâr encontros de focus group com mulheres;
-Orgânizâr e implementâr encontros de ârterâpiâs;
-Orgânizâr e supervisionâr djumbâi de sensibilizâçâo;
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- Pârticipâr âs reunioes internâs dâ equipâ do projeto e com outrâs instituiçoes e orgânizâçoes
envolvidâs;
- Elâborâr relâtorios de âtividâde do projeto (semânâl, mensâl, semestrâl e finâl) ânâlisândo e
âvâliândo o trâbâlho desempenhâdo em relâçâo â quâdro logico e â o cronogrâmâ dâs
âtividâdes;
- Executâr câdâ târefâ pedidâ dâ equipâ de coordenâçâo do projeto

Requisitos










Experienciâ de trâbâlho com ONG ou Associâçoes;
Experienciâ mínimâ de dois ânos nâ funçâo de psicologâ ou ânimâdorâ psico-sociâl;
Experienciâ em projetos com temâ migrâçâo e proteçâo dos menores;
Câpâcidâde de escrever relâtorios;
Câpâcidâde de trâbâlhâr em equipâ, mâs tâmbem de formâ âuto nomâ;
Dinâmico, âutonomo, responsâvel e comprometido com o trâbâlho, e disponível pârâ trâbâlhâr em
outrâs âreâs do trâbâlho quândo for necessârio;
Boâ câpâcidâde de redâçâo dos documentos;
Domínio do Portugues e Crioulo e imprescindível;
Cârtâ de conduçâo de motorizâdâs (obrigâtorio).

Outros requisitos pessoais tais como: domínio do fula, capacidade organizativa, capacidade de
liderança, capacidade de sistematizar as informações, habilidades comunicativas, e capacidade de
análise crítica.

Candidatura e Processo seleção
Todos os interessados são convidados a entregar o respetivo curriculum vitae (CV), uma carta de
motivação (em língua portuguesa) e 2 referências. As candidaturas deverão ser entregues antes do
dia 23 de Setembro de 2019 no:
 gabinete de Mani Tese, localizado no Bairro Luanda, entrada escola Godofredo,
segunda rua direita, Bissau
 gabinete de Mani Tese, localizado na bairro Nema I em Gabu ou
 diretamente para a e-mail: manitese.gabu.coord@gmail.com
Os candidatos pré-selecionados serão convocados para uma entrevista e uma prova de
avaliação. Para mais informações dirigir-se ao escritório indicado ou contactar o Ponto Focal
de Mani Tese em Gabu ao numero 955321800

Pela Entidade Adjudicante
Nome: Pâolâ Toncich
Funçâo: Representânte Pâís nâ Guine-Bissâu

3

