ORGANIZAÇÃO OESTE AFRICANA DA SAÚDE (OOAS)
******
CONDUZIR UMA ANÁLISE DA SITUAÇÃO DA INVESTIGAÇÃO PARA A SAÚDE E O DESENVOLVIMENTO DE UM
PLANO ESTRATÉGICO REGIONAL PARA REFORÇAR A INVESTIGAÇÃO NO DOMÍNIO DA SAÚDE NA REGIÃO
DA ECOWAS
******
ANÚNCIO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
Referência No FM/TEND/AMI/OOAS/2022/09/bk
PARA RECRUTAMENTO DE UM CONSULTOR INDIVIDUAL

1- Introdução
A missão da Organização da Saúde da África Ocidental é a obtenção do nível mais elevado possível e a protecção
da saúde dos povos da sub-região através da harmonização das políticas dos Estados membros, da conjugação de
recursos, da cooperação entre eles e com outros para uma luta colectiva e estratégica contra os problemas de
saúde da sub-região. No protocolo que estabelece a OOAS, foi pedido à instituição que "promovesse a
investigação sobre as principais doenças endémicas na sub-região e empreendesse actividades destinadas a
combater e erradicar estas doenças".
A promoção da investigação está agora na vanguarda das discussões mundiais, especialmente durante as
epidemias. Sob os auspícios da OMS, a promoção da investigação e desenvolvimento foi um dos temas discutidos
na recente Assembleia Mundial da Saúde. A nível africano, foi realizada uma consulta com a participação da
OOAS. Por conseguinte, a promoção da investigação de sistemas de saúde tornou-se mais do que necessário para
implementar programas.
Dado que a OOAS necessita de desenvolver uma visão estratégica para 2030 com enfoque na investigação para
facilitar a saúde, a organização decidiu desenvolver um plano estratégico regional para promover a investigação
no domínio da saúde para o período de 2020-2030. Mas antes de preparar este documento, a OOAS gostaria de
ter uma melhor compreensão do estado da investigação na área da saúde, a fim de planear melhor.
2- Objectivo
O objectivo global é realizar uma análise da situação da investigação em saúde e desenvolver um plano
estratégico regional para promover a investigação em saúde para o período de 2020-2030.
Mais especificamente, a missão tem por objectivo:





Descrever como é organizada a investigação em saúde a nível regional e nos 15 países membros da
CEDEAO (estruturas, operações, coordenação de recursos humanos, cooperação, formação,
publicações, actores-chave, pontos fortes e fracos) e as necessidades de reforço,
Descrever o financiamento da investigação em saúde a nível regional e nos 15 países membros da
CEDEAO e propor um mecanismo para melhorar o financiamento interno,
Identificar projectos e programas para reforçar os sistemas de investigação em saúde a nível
regional e analisar como a OOAS pode colaborar,
Identificar investigação para parceiros estratégicos de saúde a nível regional e nos 15 países da
CEDEAO,
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Realizar mais análises nas áreas da investigação sobre saúde na cobertura universal da saúde,
investigação sobre saúde durante epidemias, investigação sobre medicamentos, desenvolvimento
de vacinas e medicamentos tradicionais, investigação sobre implementação, investigação sobre uma
saúde e o mecanismo de melhoria proposto
Analisar o estado da investigação no seio da Organização da Saúde da África Ocidental,
Organizar um workshop para validar resultados, identificar prioridades regionais e reforçar
estratégias,
Desenvolver e validar o plano estratégico regional para reforçar a investigação em saúde

3- Duração do contrato
A missão terá uma duração máxima de quarenta e cinco (45) dias úteis a partir da data da assinatura do contrato
por ambas as partes.
4- Perfil e experiência do consultor
O consultor deve possuir as seguintes qualificações,
- Ter um doutoramento pós-graduado ou equivalente na área da saúde ou ciências sociais relevantes
- Dez (10) anos de experiência no desenvolvimento da investigação em saúde
- Experiência no desenvolvimento de planos estratégicos de investigação em saúde
- Experiência de trabalho na África Oeste
5- Conteúdo da manifestação de interesse
Os consultores individuais elegíveis são convidados a manifestar o seu interesse em prestar os serviços
acima referidos.
Os consultores individuais interessados devem fornecer informações indicando que estão qualificados para
prestar os serviços acima descritos: A resposta à manifestação de interesse deve incluir:
-

Uma carta de expressão de interesse especificando o título da missão
Um curriculum vitae detalhado, preciso, datado e assinado, destacando qualificações e experiência
na realização de tarefas semelhantes, bem como referências para verificação.
- Cópias dos diplomas e/ou certificados académicos exigidos e certificados de conclusão com êxito
das tarefas.
Devido à especificidade da missão, o consultor pode contratar os serviços de investigadores/pessoal de apoio
para a recolha de dados e outra assistência considerada necessária. Neste caso, o pessoal de apoio apenas
terá direito a ajudas de custo e outras despesas que o consultor indicará claramente no seu orçamento na fase
de proposta técnica e financeira..
6- Método de selecção
O Consultor será seleccionado com base no método de selecção de consultores individual de acordo com
o Código de Concurso da CEDEAO (revisto em Setembro de 2021).
7- Critérios de avaliação da manifestação de interesse
Principais Critérios (90 pontos)






Ter um doutoramento pós-graduado, em medicina com especialização (mestrado ou certificado) em
saúde pública, ou em ciências sociais relevantes: 20 pontos;
Se, além disso, um diploma ou certificado em investigação sanitária: 10 pontos
Pelo menos dez anos de experiência no desenvolvimento da investigação em saúde: 10 pontos;
Ter cinco anos de experiência de trabalho na África Ocidental: 5 pontos.
Ter realizado pelo menos duas missões para desenvolver planos estratégicos de investigação em
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saúde: 45 pontos;
Critérios desejáveis (10 pontos)
•

Conhecimento de questões relacionadas com o planeamento e avaliação de programas de saúde na
região da CEDEAO e do sector da saúde em África (experiência em planeamento 3 pontos e
avaliação 2 pontos): 5 pontos

•
•

Capacidade de falar e escrever fluentemente em francês ou inglês ou português: 3 pontos;
Proficiência numa segunda língua comunitária da CEDEAO é uma vantagem: 2 pontos

7- Outras informações e prazo de apresentação de dossiês
Os consultores individuais interessados podem também obter mais informações sobre dias e horas úteis de
segunda a sexta-feira das 08:00 às 16:00 GMT da pessoa de contacto na OOAS no seguinte endereço Sra.
Lalaissa AMOUKOU: lamoukou@wahooas.org com uma cópia para madjovi@prj.wahooas.org
Podem também descarregar o TOR ou este convite à apresentação de propostas a partir do website da OOAS
em: www.wahooas.org
Os consultores individuais interessados e devidamente qualificados são convidados a manifestar o seu
interesse, enviando a sua candidatura electronicamente para https://data.wahooas.org/tenders/tenders/list.
O prazo para a recepção de candidaturas é 26 de Setembro de 2022 às 12:00 GMT.

P.P.

Dr Melchior Athanase J.C. AÏSSI
Director Geral
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