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DESCRIÇÂO DE TRABALHO 

 

Unidade organizacional / Departamento: Escritório do UNFPA em Moçambique 

Técnico Responsável Unidade / Departamento: Monitoria & Avaliação 

Programa de Cooperação Técnica: Acção para as Raparigas 

Posição (Título): Analista de Monitoria e Avaliação 

Categoria: SB-4 

Local de Trabalho: Nampula, Moçambique 

Tipo de contrato: Service Contract 

Duração: 
Inicialmente 7 meses e possibilidade de renovação 
dependendo do desempenho satisfactório e disponibilidade 
de fundos 

 
Título do Projecto 
Gerir os Direitos Sexuais e Reprodutivos de Raparigas e Jovens Mulheres e 
Gestão das actividades de monitoria e avaliação nas províncias de Nampula e Zambézia (2016-2019) 
 

Contexto 
Moçambique está entre os países do mundo com muitos desafios sobre os direitos e o bem-estar das 
raparigas e das mulheres. O objectivo principal do programa da Ação para as Raparigas (ARA) é a 
promoção e a proteção dos direitos sexuais e reprodutivos (DSSR) das raparigas e mulheres jovens em 
Moçambique. O programa proposto reflete a renovada atenção da Organização das Nações Unidas para 
a agenda de igualdade que oferece uma oportunidade para reorientar programas para os jovens em 
relação as causas subjacentes e aos fatores influentes que conduzem à marginalização e à 
vulnerabilidade das raparigas e mulheres jovens - como um vetor para um maior progresso para 
sociedade em geral. 
 
Este programa de 4 anos e meio teve o seu início em julho de 2015 e está agendado para terminar em 
dezembro 2019. O programa apoia a saúde sexual e reprodutiva e direitos para 1,085,447 raparigas e 
mulheres jovens (na idade entre 10-24) em Moçambique, nas províncias de Nampula e Zambézia. O 
programa pretende contribuir para aumento da demanda e acesso aos serviços sexuais e reprodutivos 
integrados e amigo dos jovens (SSR), e serviços de qualidade e sensível às meninas e jovens mulheres 
através de: 

- Maior conhecimento, capacidades e assuntos relacionados com a sua saúde, tomada de decisão, 
melhoria da condição social, oportunidades econômicas expandidas e melhoria da esperança de 
vida; 

- O apoio à prestação de serviços de SSRA; e 

- Contribuição para um ambiente favorável e de apoio, protector e que promove os seus direitos e 
necessidades de SSR. 

 
Objetivo da Assistência Técnica  
A fim de concretizar eficazmente o exposto, a assistência técnica M&E tem como objetivo projectar e 
implementar um sistema de monitoria em tempo real (RTM), ligado à implementação do projeto Acção 
para as Raparigas (ARA). A fase piloto do projeto terminou em Dezembro de 2015. O acompanhamento 
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das intervenções de campo do projeto ARA é guiado pelo quadro de resultados de base e resultado do 
projeto. 
 
O analista técnico de M&E é solicitado a desenvolver e estabelecer a comunicação e colaboração 
adequadas entre os implementadores do projeto. 
 
Âmbito da Assistência Técnica 
 
Neste contexto, as seguintes tarefas serão realizadas pelo Analista Técnico de M & E: 
 
Principais Tarefas e Responsabilidades  

1. Em coordenação com UNFPA o Analista Técnico de M&E, e a equipa do ASRH e os 
coordenadores, irão Desenhar e implementar o quadro lógico e o plano do projecto, e rever os 
resultados do quadro lógico do projecto Acção para Raparigas. 

2. Analisar e usar a base de dados para a gestão do programa, considerando o conhecimento, 
escolhas e comportamentos entre adolescentes e jovens nas áreas do programa de intervenção 

3. Assegurar que o sistema de RTM do projeto ARA gira dados confiáveis e completos. 
4. Efectuar visitas de campo para monitorar o desempenho de educadores de pares e 

supervisores. 
5. Fornecer relatórios internos e externos em tempo útil, garantindo que os constrangimentos e 

oportunidades sobre a colheita e uso de dados são identificados e medidas corretivas são 
tomadas em tempo útil. 

6. Participar em reuniões da equipa de gestão do projeto para reportar sobre o resultado da 
monitoria. 

7. Desempenhar qualquer outra actividade solicitada pelos gestores do programa. 
 

O analista técnico irá reportar ao especialista do M&E do programa de ARA e ao Coordenador Provincial 
que trabalhará em estreita colaboração com o escritório do UNFPA, em Maputo, que fornecerá 
orientação directa e supervisão. 
 
Resultados 

1.  Lançamento bem-sucedido do sistema de monitoramento em tempo real inovadora do projecto 
ARA em áreas selecionadas 

2. O apoio da iniciativa RMT e actualizações em tempo real sobre a sua execução e entrada mensal 
para cumprir requisitos de informação 

3. Relatórios trimestrais 
4. Apresentação dos resultados principais, após 6 meses de implementação 

 
Qualificações e Competências  
 Mínimo de qualificação de nível mestrado em saúde pública, ciências sociais, administração ou áreas 

afins 
 Excelente capacidade de planeamento, análise, avaliação e gestão 
 Excelente escrita, comunicação, mediando e facilitando habilidades 
 Literacia informática completa e excelente fluência em Português e Inglês 
 Proficiência em gestão de bases de dados e pacotes estatísticos 
 
Experiência profissional  
 Mínimo de 5 anos de experiência comprovada na monitoria e avaliação de projetos 
 Experiência comprovada em pesquisa operacional 
 Experiência em gestão de projetos multissetoriais ou programas na área da Saúde Sexual 

Reprodutiva é uma vantagem 
 
Viagem 
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Viagens regulares aos distritos de Nampula e à província da Zambézia (acompanhamento da execução 
do programa e resultados) e viagens esporádicas à cidade de Maputo. 
 
 
 
 
Período do contrato  
 
Sete meses em 2016  e está sujeito à uma possível extensão (numa base anual, até dezembro de 2019). 
 

 


