
  

Aviso de recrutamento 
 

Função: Animador Sócio comunitário 
 
Local de trabalho : Bissau Domínio de atividade: Animador Sócio 

comunitário em Educação Inclusiva 
 

Tipo de contrato: CDD (Contrato com 
Duração Determinada). 

Data de início do contrato: agosto de 
2020 /  disponibilidade imediata 

 
A Humanité & Inclusion (Federação Handicap International) é uma associação de 
solidariedade internacional, especializada no tema da inclusão de pessoas com deficiência 
e em situação de vulnerabilidade de maneira transversalmente aos diferentes 
seguimentos da sociedade. Fundada em 1982 e presente em mais de 50 países, a sua 
intervenção baseia-se numa abordagem não-governamental, não religiosa, sem afiliação 
política e lucrativa, que intervém em todos contextos ao lado das pessoas deixadas à 
margem da sociedade, entre as quais as pessoas com deficiência, disponibilizando 
assistência e acompanhamento para que se tornem autónomas. 
 
Indignados com a injustiça sofrida pelas pessoas com deficiência e as populações 
vulneráveis, aspiramos a um mundo de solidariedade e inclusão, onde todas as diferenças 
nos enriquecem e onde todos possam "viver de pé". Por isso a nossa missão é melhorar a 
qualidade de vida das pessoas com deficiência e as mais vulneráveis e promover a 
participação completa das mesmas na sociedade da Guiné-Bissau num processo inclusivo 
de desenvolvimento. 
 
O programa sub-regional Cabo Oeste da África (PRACO) da HI cobre o Senegal, a Guiné-
Bissau e Cabo Verde. Nestes três países a HI trabalha atualmente no domínio da Inclusão, 
Acessibilidade, Educação, Inserção Econômica e Social, Saúde, Desminagem e Prevenção 
a Acidentes. No total, a HI intervém em mais de dez  
 
Tipo de projeto: Projeto de Educação Inclusiva 
  
Objetivos do Projeto: 
 

1. Melhorar a performance dos professores no desenvolvimento e no uso das práticas 
pedagógicas inclusivas e os mecanismos de gestão escolar nas Escolas alvo do projeto. 

2. Participar na condução de uma análise da situação sobre a violência contra meninas e 
meninos com deficiências em áreas urbanas. 

 
Missão e responsabilidades: 
 
Sob a coordenação do Chefe de Projeto, o Animador sócio comunitário é responsável por: 
 

 Acompanhar os principais atores da sociedade civil no desenvolvimento das atividades do 
Projeto « Educação de qualidade, inclusiva e participativa». 



  

 Acompanhar (orientar) as Organizações de Pessoas Com Deficiência (OPD) e as equipas 
pedagógicas nas ações de identificação das crianças com deficiência, escolarizadas e não 
escolarizadas;  

 Acompanhar as OPDs e outros atores da sociedade civil na realização de ações de 
sensibilização dos parceiros locais, dos pais e das comunidades na promoção da 
escolarização das crianças com deficiência;    

 Participar na organização das atividades extraescolares e/ou comunitárias, garantido a 
participação das crianças identificadas e apoiar a nível local as iniciativas dos pais das 
crianças com deficiência;  

 Garantir o acompanhamento das crianças com deficiência e seus familiares para as 
estruturas sociais de saúde com vista a terem assistência médica;  

 Apoiar à equipa de HI na realização de outras atividades do Projeto (organização de 
seminários de sensibilização, formação em educação inclusiva, acompanhamento das 
crianças com deficiência nas escolas, etc.).  

 
 

Principais interfaces internas 
1. Supervisor da Zona de intervenção do 

projeto 
 

Principais interfaces externas 
2. Organizações de Pessoas Com Deficiência 

(OPD)  
3. Outros atores da sociedade civil  
4. Equipas pedagógicas das escolas regulares 

e especiais 
 

Competências e experiências profissionais  
Indispensável 

 No mínimo 2 anos de experiência no 
domínio da animação e de relações com 
as organizações comunitárias de base, 
bem como de acompanhamento social 
das populações vulneráveis; 

 Uma boa experiência no domínio da 
Educação de base na Guiné-Bissau; 

 Experiência no domínio da deficiência 
bem como do trabalho nas ONGs é uma 
vantagem; 

 Uma excelente capacidade de escuta, 
comunicação, relacionamento 
interpessoal e animação de forma 
participativa;  

 Uma boa capacidade de trabalho em 
equipa e sob pressão, capacidades de 
ação, flexibilidade, autonomia; 

 Disponibilidade para viajar, ter a 
capacidade de conduzir uma 

Competências  
Indispensável 

 Organização  
 Autonomia 
 Adaptação 
 Relação 
 Expressão oral e escrita 
 Trabalho em equipa  
 Animação 
 Pedagogia 

 
Idiomas  

 Um excelente nível de escrita, leitura e 
comunicação da língua portuguesa e 
crioulo; 

 Bom domínio de comunicação, escrita e 
leitura da linga francesa e ou inglesa 

 



  

motorizada e possuir uma carta de 
condução válida.  

 Proficiência no manejo do pacote 
Windows Office (Word, Excel, Outlook); 

 
 

Políticas institucionais 
Os recrutamentos na HI estão sujeitos à apresentação de um registro criminal de no mínimo 3 
meses e um certificado médico (atestado de robustez física) para completar o processo de 
contratação do/da candidato/a selecionado/a. 
Todos os/as funcionários/as contratados/as pela HI estão sujeitos a respeitar as Políticas de 
proteção à criança, Proteção dos beneficiários contra exploração e abuso sexual, Política 
antifraude e corrupção bem como o Código de Conduta internos.  

  

 Envio de candidaturas  
As candidaturas serão recebidas até o dia 14 de agosto de 2020, até às 23H59, por via 
eletrônica, como segue abaixo:  

 
 Assunto: « Animador Sócio comunitário em Educação Inclusiva Guiné-Bissau»  

 
 Anexos: Uma carta de motivação (1 pagina) acompanhada de um CV detalhado (max. 4 

páginas) contendo nomes e contatos de três referências profissionais e/ou de cartas de 
recomendação. 
 

 Endereço para envio do dossiê de candidatura :  recrutamento@bissau.hi.org  
 

 As candidaturas enviadas para um endereço diferente do indicado acima não serão 
consideradas. 

 
Estamos comprometidos com os princípios de equidade de gênero e diversidade no 
emprego e, particularmente, incentivamos a candidatura de mulheres e pessoas com 
deficiência. 

 

mailto:recrutamento@bissau.hi.org

