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Related Project: USAID Angola Job announcement  

Venha fazer parte do quadro de funcionários da USAID/Angola onde terá a oportunidade de 

crescer profissionalmente, A USAID é  a Agência Norte Americana para o Desenvolvimento 

Internacional que trabalha com projectos de impacto social e económico e tem aberta a 

seguinte vaga:  

 

1- Project Management Specialist –Family Planning and Maternal Child Health – CCN 
– 12 

 

Qualificações: 

 Bacharelato em áreas de saúde púbica, saúde reprodutiva, saúde comunitaria e 
populacional; Politicas Públicas/Administração de saúde pública.   

 5 anos de experiência profissional na área de planeamento familiar e saúde reprodutiva 
no contexto Africano, conhecimento tecnico de planeamento familiar/saúde reprodutiva 
e planeamento familiar/ HIV/SIDA; experiência em planear, gerir, monitorar e avaliar 
projectos de saúde pública. 

 Conhecimento dos aspectos técnicos e programáticos dos elementos chave da saúde 
pública em Angola  

 Boa coordenação e capacidade organizacional dentro de um ambiente de trabalho 
multicultural. 

 Conhecimentos gerais do contexto político, económico, social e cultural de Angola. 

 Conhecimentos de informática na óptica do utilizador (Window 7 Pro; Office 2010)  

 Inglês Nível IV falado e escrito com fluência; Português falado e escrito com fluencia 
 

Oferece-se: 

 Remuneração compatível à função; 

 Cursos de formação específica relacionada com a posição; 

 Assistencia médica para o funcionário e seus dependentes direitos. (para CCN’s) 
 

Os candidatos interesados em obter informações detalhadas sobre a posição devem 

consultar o escritório de Recursos Humanos da USAID pelo email 

info.usaid.angola@usaid.gov 

 

Os candidatos devem submeter os seus currículos com Nº de telefone (actualizado) e E-mail 

até ao dia 31 de Maio de 2020, pelo email:  hrusaidangola@usaid.gov 

Para uma versão versão completa com todos os detalhes e requisitos da posição visite 
o website da USAID Angola na subsecção de Carreiras 
em  https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1860/654-20-001_Project-
Management-Specialist-FP-MCH.pdf 
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