
   

 
 

Procuramos um(a): 

Perito(a) Sénior em Acompanhamento-Avaliação das Políticas de 
Protecção Social  

Envio das candidaturas: 18 de Agosto de 2014 
 

Handicap International é uma organização de solidariedade internacional independente e imparcial, que 
intervém em situações de pobreza e exclusão, conflitos e catástrofes, trabalhando, designadamente, com 
pessoas portadoras de deficiência, a fim de melhorar as suas condições de vida e promover o respeito da 
sua dignidade e dos seus direitos fundamentais. 
 

Contexto 
Handicap International (HI) procura um(a) Perito(a) Sénior em acompanhamento e avaliação das políticas 
públicas, particularmente em políticas de protecção social. Sedeado no Ministério da Assistência e da 
Reintegração Social da República de Angola (MINARS), deverá imprimir uma orientação técnica estratégica 
à planificação e execução de uma política eficaz de protecção e solidariedade social, para que esta 
integre um sistema de acompanhamento e de avaliação pertinente, em consonância com as orientações 
da política nacional e numa perspectiva de medida dos efeitos dessa política nos grupos envolvidos 
(pessoas portadoras de deficiência, crianças vulneráveis, pessoas idosas).  
 

Principais responsabilidades 
No quadro de uma equipa de peritos multidisciplinares, e sob o suporte institucional do Ministério da 
Assistência e Reinserção Social (MINARS):  

 Contribuir com conhecimentos e apoio institucional para os métodos de acompanhamento e avaliação 
da protecção social a fim de definir métodos e indicadores adaptados que abranjam aspectos estatísticos e 
de medida dos benefícios a nível individual; 

 Reforçar as capacidades do MINARS e das instituições envolvidas (por exemplo, Departamento de 
Estatística) a fim de desenvolver ferramentas e métodos adequados para apoiar o acompanhamento e a 
avaliação da execução da política e do plano de acção, inclusive métodos de análise dos dados e as 
formações de que necessitam as estruturas e as instâncias institucionais envolvidas; 

 Garantir a coordenação e a implicação activa dos parceiros da sociedade civil envolvidos para que estes 
orientem a definição de indicadores adequados e saibam utilizar os dados para acompanhar a 
implementação dos seus direitos. 

Perfil pretendido 
 
O(A) candidato(a) deverá possuir: 

 Um curso universitário em área adequada, como por exemplo: políticas sociais, direito da saúde e da 
protecção social, acompanhamento e avaliação das políticas públicas; 

 Pelo menos 8 anos de experiência profissional pertinente no que se refere às responsabilidades do cargo, 
designadamente numa função de assistência técnica; 

 Um excelente domínio das ferramentas e dos métodos de acompanhamento e de avaliação das políticas 
públicas; 

 Uma experiência significativa no domínio da protecção social, incluindo, se possível, as questões de 
avaliação e compensação da deficiência; 

 Experiência de colaboração com organizações da sociedade civil envolvidas na promoção dos direitos; 

 Capacidades comprovadas em formação e facilitação, utilizando abordagens participativas e colaborativas.  
Por outro lado, o candidato deverá:  

 Ter propensão para as relações interpessoais e para o trabalho de equipa; 

 Ser de língua materna portuguesa ou bilingue (o francês e/ou o inglês será uma mais-valia); 

 Revelar à-vontade em contexto de representação institucional. 
 

Enviar CV e carta de apresentação para Floriane DAMIEN: fdamien@handicap-international.org  

http://www.handicap-international.org/
mailto:slesellier@handicap-international.org

