WEST AFRICAN HEA.lTH ORGANISATION
ORGANISATION OUEST AFRICAINE DE LA SANTE
ORGANIZAÇÂO OESTE AFRICANA DA SAUDE
DE VAGA No. 561

IANÛNCIO

A Organizaçâo Oeste Africana da Saûde (OOAS) em parceria corn 0 CRDI lança um concurso
recrutamento de candidatos devidamente qualificados para ocupar 0 cargo a seguir indicado:
Cargo:

Assistente de Projeto/
sistemas de saûde

Salario:

0 pacote de remuneraçâo

Direcâo:

Cuidados

Local de Afetacao
Data de entrada
Duraçao

(Pais) :
em funcâo:

do Contrato

:

Pesquisa

em Governança

para

para

a Equidade

em

total para este cargo é 58 200 USD por ano

Prima rios de Saïide (CPS)

Bobo-Dioulasso,

Burkina

Faso

1 de março de 2013
Um uno, renovâvel
por nâo mais de quatro
vezes, corn base no
desempenho
satisfatôrio,
Os primeiros
seis meses serân considerados
como periodo probatôrio.

Resumo do posto e tarefas e responsabilidades
:
Sob a supervisâo do Profissional responsàvel pelo Programa dos Cuidados Primàrios de Saûde e Reforço
dos Sistemas de Saùde (PR-CPS/RSS),
0 Assistente
de Pesquisa encarregar-se-à
da· monitorizaçâo da
implernentaçâo do Projeto de Reforço de capacidades de governança, através da pesquisa visando a
equidade em Sistemas de Saùde na regiâo da CEDEAO.
Descriçao de principais tarefas e responsabilidaàes
:
o titular deve, sob a supervisâo do Profissional responsavel
1. Assegurar a gestâo diaria do projeto ;
2. Assegurar a comunicaçâo
o nivel de implementaçâo

pelos CPS/RSS:

continua corn equipas de pesquisa de projeta nos paises e informar-se
de seus projetos de pesquisa no terreno ;

sobre

3.

Tomar parte nas reuniôes do Grupo Consultivo Regional sobre 0 projeto CRDI e assegurar
secretariado durante estas reuniôes, bem coma monitorar a implementaçâo de recornendaçôes ;

4.

Monitorar a apropriaçâo de paises dos resultados
matéria de govemança de sistemas de saùde ;

5. Preparar relat6rios de atividades

e financeiros

da pesquisa e documentar

7. Desenvolver notas politicas e resumos de artigos
efeitos de equidade nos sistemas de saùde ;
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as melhores praticas em

a submeter à OOAS e doadores ;

6. Documentar os maiores resultados do projeto e assegurar
implementaçâo a nivel doutros paises ;
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0

que a OOAS os apropria

cientficos

pulibcados

e catalizar

sobre a governança

sua

para

SIEGE
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8. Trabalhar em sinergia corn a unidade de pesquisa da OOAS para compilar, analisar e facilitar a
utilizaçâo de resultados da pesquisa ;
9. Documentar a experiência da OOAS na implernentaçâo do projeta e elaborar uma guia que facilite a
utilizaçào de resultados da pesquisa à escala regional e nacional.
Qualificaçoes e Experiência
1. No minimo um grau universitàrio

em Medicina ou Saûde Pùblica ;

2. De dois a três anos de experiência de trabalho nas âreas a seguir : pesquisa, politica de saùde, anàlise
de politica, advocacia e comunicaçào estratégica ;
3. Aptidâo de analisar uma literatura cientifica e fazer um resumo conciso e claro de resultados de
pesquisa ;
4. Aptidâo de trabalhar em equipa multidisciplinària
5. Conhecimento em informàtica

é

;

obrigatôrio.

Competência Iinguistica
Excelente conhecimento de um das linguas oficiais da CEDEAO (Francês, Inglês ou Português). 0
conhecimento de uma segunda lingua seria uma vantagem.
Os documentos constituidos deverào chegar ao :
Diretor Gerai
Organizaçâo Oeste Africana da Saûde
175 Avenue Dr. Ouezzin Coulibaly
01 BP 153 Bobo-Dioulasso 01
Burkina Faso
Email: recruitment@wahooas.org
Pede-se aos candidatos de citarem coma referência
de candidatura.
Data limite de entrega de candidaturas

0

numero do presente anûncio nos seus documentos

: 14 de dezembro de 2012.

A OOAS, prestando uma atençâo particular à dimensâo género no seu seio, encorajamos fortemente as
candidaturas femininas.
Esta nomeaçâo tem 0 apoio de um parceiro; entretanto, 0 candidato selecionado estarà sujeito às
disposiçôes das Regras e Regulamentos do Pessoal da CEDEAO.

o processo

de recrutamento consistirà em seleçào restrita seguida de uma entrevista dos candidatos préselecionados.

As qualificaçôes mencionadas no presente anûncio de concurso constituem as condiçôes minimas de
admissâo. As candidaturas que nâo observam estes prerequisitos nâo serâo consideradas.
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