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UN VOLUNTEER DESCRIPTION OF ASSIGNMENT 
 

 
 

Preâmbulo: 

O programa  Voluntários das Nações Unidas  (UNV), é uma organização da ONU que promove o  
voluntariado  para apoiar a paz e o desenvolvimento em todo o mundo. O voluntariado pode 
transformar o ritmo e a natureza do desenvolvimento e beneficia tanto a sociedade em geral quanto o 
voluntário em particular. O UNV contribui para a paz e o desenvolvimento defendendo globalmente o 
voluntariado, incentivando os parceiros a integrar o voluntariado na programação de desenvolvimento 
e mobilizando voluntários. 

Na maioria das culturas, o voluntariado está profundamente enraizado em antigas tradições de  
compartilhamento e apoio dentro das comunidades. Nesse contexto,  os Voluntários da ONU 
participam  de várias formas de voluntariado e desempenham um papel  no desenvolvimento e na paz 
junto com os colegas de trabalho, agências anfitriãs e comunidades locais.  

Em todas atribuições , os Voluntários da ONU promovem o voluntariado por meio da sua acção e 
conduta. O envolvimento em actividades voluntárias pode enriquecer de forma efectiva e positive a 
sua compreensão das realidades locais e sociais, bem como criar uma ponte entre eles e as pessoas 
da comunidade anfitriã. Isso tornará o tempo que passam com o Voluntário da ONU ainda mais 
gratificante e produtivo.   

 
1. Assignment title: Oficial para a Mudança Social e de Comportamento (SBC)  

 
2. Host entity: Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) 

 
3. Volunteer category: Voluntário Nacional das ONU  

 
4. Duty station, country: Ondjiva, Lubango, Moçâmedes, Kuito, Uige (Angola) 

 
5. Número de Voluntários da ONU: 5 

 

6. Duração do contrato (em meses): 5 
 

7. Possibilidade de extensão*: Yes 
 

*Dependendo da continuação do posto, disponibilidade  de financiamento, necessidade operacional e desempenho satisfatório; 

Não há expectativas de renovação do contrato.  
 

 
8. Assignment family status: Not applicable 

 
9. Expected starting date: 01 Setembro, 2022 

 
10. Contexto organizacional e breve descrição do projeto: 

 
 

Por mais de 70 anos, o UNICEF tem trabalhado para salvar vidas de crianças, defender os seus 

direitos e ajudá-las a desenvolver todo o seu potencial. Hoje O UNICEF está presente em 190 países 

e territórios, e é a maior organização internacional para a promoção e proteção dos direitos da criança. 

Trabalha em Angola desde 1976. 

 

Os programas do UNICEF no país estão de acordo com o Programa de Cooperação assinado com o 

Governo de Angola e com base no Plano de Desenvolvimento do país. O objectivo geral do Programa 
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de Cooperação da UNICEF é apoiar os esforços governamentais destinados a reduzir as disparidades 

existentes nos indicadores sociais da população infantil angolana. O programa é articulado e 

executado por meio de cinco áreas programáticas de intervenção (Sobrevivência e Desenvolvimento 

Infantil, Água, Saneamento e Higiene, Educação, Proteção à Criança, Política e Planeamento Social, 

Monitoramento e Avaliação) e duas componentes transversais que são a área de emergência e 

Mudança Social e de comportamento. 

 

A Representação de Angola (ACO) tem três escritórios de campo nas províncias de Bíe, Uíge e Huíla 

que fornecem a implementação do programa, monitoria, logística e capacidades operacionais no 

terreno. A UNICEF ACO procura contratar cinco UNVs nacionais para o cargo de Oficiais de Mudança 

Social e Comportamental que estarão baseados em Ondjiva, Lubango, Moçâmedes, Kuito e Uíge. 

 

Os titulares reportarão ao Chefe SBC para supervisão e orientação e trabalharão em estreita 

colaboração com o Especialista de Emergência. Dado que os UNVs estarão localizados nas capitais 

das províncias do Cunene, Huíla, Namibe, Bié e Uíge, os Oficiais de Campo nas respectivas províncias 

assegurarão a supervisão diária. 

 

Os Oficiais do SBC fornecerão suporte técnico e operacional ao ACO administrando, implementando, 

monitorando e/ou avaliando uma variedade de iniciativas e atividades do SBC para promover o 

envolvimento e a participação da comunidade e mudança/mobilização comportamental e social 

mensurável, exigindo a aplicação de habilidades teóricas e conhecimento profundo dos objetivos 

organizacionais, regras, regulamentos, políticas e procedimentos para concluir as tarefas. Isto inclui o 

apoio ao planeamento de missões técnicas de Luanda à província, ligação com programas, pessoal 

técnico baseado em Luanda e com as principais partes interessadas, conforme necessário para 

fortalecer a parceria com o Governo e a visibilidade do UNICEF. 

 
 
11. Objetivos de Desenvolvimento Sustentável: 3. Boa Saúde e Bem-estar 

6. Água Limpa e Saneamento                            10. Redução das Desigualdades 

 

 

Supervisão, indução e dever de cuidado dos Voluntários da ONU 

 

Os Voluntários da ONU devem ter o mesmo dever de cuidado estendido a todo o pessoal da entidade 

anfitriã. O apoio da entidade anfitriã ao Voluntário da ONU inclui, mas não se limita a: 

• Briefings introdutórios sobre a organização e o contexto relacionado ao escritório, incluindo 

segurança, procedimentos de emergência, boas práticas culturais e orientação ao meio 

ambiente local; 

• Apoio administrativo na chegadas, incluindo abertura de contas bancárias, pedidos de 

autorização de residência e conclusão de outros processos oficiais conforme exigido pelo 

governo anfitrião ou entidade anfitriã; 

• Orientação estruturada, mentoria e coaching por um supervisor, incluindo um plano de 

trabalho claro e avaliação de desempenho; 

• Acesso a espaço de escritório, equipamento, suporte de TI e quaisquer outros sistemas e 

ferramentas necessários para completar os objetivos da atribuição, incluindo um endereço de 

e-mail da entidade anfitriã; 

• Acesso ao conhecimento corporativo, treinamento e aprendizado compartilhados da entidade 

anfitriã; 

• Inclusão do voluntário em procedimentos de emergência como evacuações; 
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• Gestão de licenças; 

• DSA para viagens oficiais, quando aplicável; 

• Todas as alterações na Descrição de tarefas que ocorram entre o recrutamento e a chegada 

ou durante a atribuição devem ser formalizadas com o Programa de Voluntariado das Nações 

Unidas. 

 

12. Descrição das tarefas: 

 

O UNV apoiará a Organização no alcance de seus objetivos como parte do Programa de 

Cooperação do País com o Governo de Angola. Isso implica especialmente apoiar a geração de 

demanda por serviços sociais relacionados à saúde com ênfase em COVID-19, higiene e 

saneamento, nutrição, proteção infantil e educação, e apoiar a adoção de comportamentos 

positivos relacionados a essas áreas por meio de recursos baseados em evidências e estratégias 

de mudança social e de comportamento baseadas na equidade. 

 
 

Especificamente o Voluntário  para a Mudança Social e de Comportamento  irá: 

 

• Apoiar o mapeamento de organizações, parceiros e plataformas comunitárias existentes 

(OSC, ONGs, igrejas, escolas), com potenciais acções ou em curso de mobilização social pata 

a promoção de práticas positivas nas áreas de saúde, higiene, saneamento, nutrição, proteção 

infantil e educação nos municípios alvo 

• Auxiliar na planificação e implementação de intervenções de Comunicação de Risco e 

Engajamento Comunitário (RCCE) COVID-19 em municípios-alvo, abrangendo comunicação 

de massa, mobilização social, participação comunitária e atividades de comunicação 

interpessoal 

• Apoiar a capacitação de líderes e redes comunitários, mobilizadores sociais e voluntários na 

promoção de práticas preventivas da COVID-19 e acesso contínuo a serviços sociais 

essenciais, como serviços de nutrição, imunização e outros serviços de SMI 

• Auxiliar na implementação de reuniões de advocacia para o envolvimento dos principais atores 

relevantes ao nível comunitário para apoiar a prevenção da COVID-19 e outros 

comportamentos positivos relacionados à saúde, higiene, saneamento, nutrição, proteção 

infantil e educação 

• Apoio na concepção e implementação de iniciativas de responsabilidade social para aumentar 

a participação da comunidade no planeamento, monitoramento e avaliação das intervenções 

apoiadas pelo UNICEF, incluindo a implementação de mecanismos de feedback da 

comunidade e reforço da coordenação, parcerias e comunicação bidirecional entre as 

principais partes interessadas 

• Apoiar, revisar e fornecer orientação técnica e assessoria no desenvolvimento de materiais de 

comunicação baseados em evidências em diferentes formatos de acordo com as 

necessidades locais 

• Apoiar as contrapartes do Governo na coordenação, gestão e monitorização das atividades 

do COVID-19 RCCE na província e municípios alvo 

• Fornecer apoio à contraparte do Governo e outros parceiros de implementação no 

desenvolvimento de solicitações de fundos ao UNICEF, garantindo a conformidade com os 

processos organizacionais e sistemas de gestã0 

• Preparar documentações, materiais e relatórios necessários para contribuir para o relatório 

dos doadores das atividades RCCE implementadas na Província 
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• Monitorar e relatar o uso de recursos de programas setoriais (ativos financeiros, 

administrativos e outros), verificar o cumprimento das alocações aprovadas, regras 

organizacionais, regulamentos/procedimentos, compromissos dos doadores, padrões de 

responsabilidade e integridade. Isso inclui o acompanhamento da utilização dos fundos e a 

liquidação do DCT (Direct Cash Transfer) 

• Realizar visitas de campo e pesquisas, recolher e compartilhar relatórios com 

parceiros/partes interessadas. Relatar problemas críticos, constrangimentos e problemas 

potenciais ao supervisor, para ação oportuna. 

• Auxiliar na elaboração de planos de preparação e resposta a emergências do RCCE e no 

desenvolvimento de acordos de parceria, fornecendo informações locais sobre a análise da 

situação e proposta de intervenções, suprimentos e serviços do RCCE 

• Participar de reuniões de coordenação e grupo técnico em relação ao RCCE/SBC 

• Auxiliar no desenvolvimento, implementação, monitoramento e documentação de pesquisas 

sociais, estudos, pesquisas ou avaliações relacionadas ao COVID-19 

• Auxiliar na preparação de produtos de aprendizagem/conhecimento, abrangendo abordagens 

inovadoras e boas práticas, para apoiar a área geral de SBC 

• Preparar e enviar relatórios mensais 

• Conforme exigido e dentro da área de autoridade, executar quaisquer outras tarefas 

relacionadas que possam ser exigidas ou atribuídas pelo supervisor. 

 
 
Além disso, os Voluntários da ONU são incentivados a integrar o mandato do programa de Voluntários 

da ONU a si atribuído e promover ações voluntárias por meio do envolvimento com as comunidades 

no decorrer de seu trabalho. Como tal, os Voluntários da ONU devem dedicar parte do seu tempo de 

trabalho a algumas das seguintes atividades sugeridas: 

 

• Reforçar o seu conhecimento e compreensão do conceito de voluntariado através da leitura 

de publicações relevantes do UNV e externas e participar activamente nas actividades do UNV 

(por exemplo em eventos que assinalam o Dia Internacional do Voluntariado); 

• Conhecer e desenvolver formas tradicionais e/ou locais de voluntariado no país anfitrião; 

• Fornecer relatórios anuais e de fim de trabalho sobre as ações, resultados e oportunidades 

dos Voluntários da ONU. 

• Contribuir com artigos/redações sobre experiências de campo e submetê-los a 

publicações/sites do UNV, boletins informativos, comunicados à imprensa, etc.; 

• Auxiliar no Programa UNV Buddy para Voluntários da ONU recém-chegados; 

• Promover ou aconselhar grupos locais no uso do voluntariado online ou encorajar indivíduos 

e organizações locais relevantes a usar o serviço de Voluntariado Online da UNV sempre que 

tecnicamente possível. 

  
 

13. Resultados/produtos esperados: 

 

• Como membro ativo da equipa do UNICEF, prestar apoio eficiente, oportuno e de alta 

qualidade ao UNICEF e seus beneficiários no cumprimento de suas funções, incluindo: 

• O apoio técnico, administrativo e operacional eficiente e eficaz prestado para o  

desenvolvimento e implementação de iniciativas e produtos de advocacia da SBC impactam 

diretamente na capacidade do UNICEF de promover ações sociais, políticas e econômicas e 

mudanças de comportamentos, atitudes sociais, crenças e ações por comunidades, indivíduos 
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e sociedades sobre os direitos, sobrevivência e bem-estar das crianças. Isso, por sua vez, 

contribui para aumentar a capacidade do UNICEF de cumprir sua missão de alcançar 

resultados sustentáveis, de propriedade local e concretos na melhoria da sobrevivência, 

desenvolvimento e bem-estar das crianças no país. 

• A perspectiva de Idade, Gênero e Diversidade (AGD) é sistematicamente aplicada, integrada 

e documentada em todas as atividades ao longo do trabalho. 

• Uma declaração final de conquistas em relação ao voluntariado para a paz e o 

desenvolvimento durante a missão, como relatório sobre o número de voluntários mobilizados, 

atividades participadas e capacidades desenvolvidas 

 

14. Qualificações/requisitos: 

 

Escolaridade Necessária: Graduação 

Experiência Necessária: 2 anos 

 

a) Formação, habilitações, competências, experiência, áreas de especialização (a preencher 
pela entidade de acolhimento): 

 
 

• Bacharelado em uma área relevante, por exemplo em ciências sociais e comportamentais, 

sociologia, antropologia, psicologia, educação, comunicação, saúde pública ou relações 

públicas ou outro campo relacionado das ciências sociais é necessário com ênfase em 

comunicação participativa, planeamento de comunicação, mobilização social, treinamento e 

avaliação de impacto de intervenções de comunicação. 

• Pelo menos 2 anos de experiência profissional nas áreas de comunicação, mobilização social, 

engajamento comunitário e advocacia. Experiência com organizações internacionais e/ou 

grandes organizações ou experiência comprovada em comunicação e mobilização social para 

programas de saúde/emergências/comunidades é uma vantagem. 

• Excelentes habilidades orais e de escrita; excelente redação, formulação, habilidades de 

relatório; 

• Precisão e profissionalismo na produção e edição de documentos; 

• Excelentes habilidades interpessoais; socialmente sensíveis á  cultura; capacidade de 

trabalhar de forma inclusiva e em equipa com uma variedade de parceiros, incluindo membros 

da comunidade de base, organizações religiosas e juvenis e autoridades em diferentes níveis; 

familiaridade com ferramentas e abordagens de comunicação para o desenvolvimento; 

• Capacidade de trabalhar e adaptar-se profissional e eficazmente em um ambiente desafiador; 

capacidade de trabalhar efetivamente em uma equipa multicultural de pessoal internacional e 

nacional; 

• Sólido conhecimento geral de informática, incluindo proficiência em vários aplicativos MS 

Office (Excel, Word, etc.) e e-mail/internet; familiaridade com gerenciamento de banco de 

dados; e equipamentos de tecnologia de escritório; 

• Auto-motivado, capacidade de trabalhar com mínima supervisão e com prazos apertados; 

• Consciência de segurança; 

• Ter afinidade ou interesse centrado nas crianças, o voluntariado como mecanismo de 

desenvolvimento duradouro no Sistema ONU. 
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b) Competências e valores: 

 

• Profissionalismo: compreensão demonstrada das operações relevantes para o UNICEF; 

capacidades técnicas ou conhecimentos relevantes ou transferíveis dos procedimentos e 

regras do UNICEF; discrição, sensibilidade política, diplomacia e tato para lidar com clientes; 

capacidade para usar o bom senso; capacidade de ligação e coordenação com uma gama de 

diferentes atores, especialmente em cargos seniores; quando apropriado, alto grau de 

autonomia, iniciativa pessoal e capacidade de apropriação; desenvoltura e vontade de aceitar 

amplas responsabilidades e capacidade de trabalhar de forma independente sob 

procedimentos estabelecidos; capacidade de gerenciar informações de forma objetiva, precisa 

e confidencial; responsiva e orientado para o cliente; 

• Integridade: demonstrar os valores e padrões éticos da ONU e UNICEF nas atividades e 

comportamentos diários, agindo sem considerar ganhos pessoais; resistir a pressões políticas 

indevidas na tomada de decisões; defender as decisões que são do interesse da organização, 

mesmo que sejam impopulares; tomar medidas imediatas em casos de comportamento não 

profissional ou antiético; não abusa de poder ou autoridade; 

• Trabalho em equipe e respeito à diversidade: capacidade de operar efetivamente além das 

fronteiras organizacionais; excelentes habilidades interpessoais; capacidade de estabelecer e 

manter parcerias efetivas e relações de trabalho harmoniosas em um ambiente multicultural, 

multiétnico, misto, com sensibilidade e respeito à diversidade; sensibilidade e adaptabilidade 

à cultura, gênero, religião, nacionalidade e idade; compromisso de implementar a meta de 

igualdade de gênero, garantindo a participação igualitária e o envolvimento pleno de mulheres 

e homens em todos os aspectos das operações da ONU; capacidade de atingir objetivos 

comuns e fornecer orientação ou treinamento aos colegas; 

• Compromisso com a aprendizagem contínua: iniciativa e vontade de aprender novas 

competências e estar a par dos novos desenvolvimentos na área de especialização; 

capacidade de adaptação às mudanças no ambiente de trabalho. 

• Planeamento e organização: capacidade de organização e resolução de problemas eficazes 

e capacidade de gerir um grande volume de trabalho de forma eficiente e atempada; 

capacidade de estabelecer prioridades e planejar, coordenar e monitorar (próprio) trabalho; 

capacidade de trabalhar sob pressão, com prazos conflitantes e lidar com vários 

projetos/atividades simultâneos; 

• Comunicação: habilidades interpessoais comprovadas; boas habilidades de comunicação 

falada e escrita, incluindo capacidade de preparar relatórios claros e concisos; capacidade de 

conduzir apresentações, articular opções e posições de forma concisa; capacidade de fazer e 

defender recomendações; capacidade de comunicação e empatia com o pessoal (incluindo o 

pessoal nacional), militares, voluntários, homólogos e interlocutores locais provenientes de 

origens muito diversas; capacidade de transferir informação e conhecimento para uma ampla 

gama de diferentes grupos-alvo; 

• Flexibilidade: adaptabilidade e capacidade de viver e trabalhar em condições potencialmente 

perigosas e remotas, envolvendo dificuldades físicas e pouco conforto; operar de forma 

independente em ambientes austeros por períodos prolongados; vontade de viajar dentro da 

área de operações e transferir para outros postos de trabalho dentro da área de operações, 

conforme necessário; 

• Compromisso genuíno com os princípios do engajamento voluntário, que inclui solidariedade, 

compaixão, reciprocidade e autossuficiência; e compromisso com a missão e visão do 

UNICEF, bem como com os Valores Essenciais da ONU. 
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c) Habilidades linguísticas 

É necessária fluência em português falado e escrito; 

Conhecimento prático de inglês é uma vantagem; 

 

13. Condições de Vida: 

 

Angola está classificada como Posto de Serviço “B”. Os postos de trabalho de A a E são classificados 

numa escala que avalia a dificuldade das condições de trabalho e de vida de A a E, sendo A a menor 

e E a mais difícil. As categorias são alcançadas por meio de uma avaliação da qualidade de vida geral. 

Ao determinar o grau de dificuldade, são consideradas as condições locais de segurança e proteção, 

cuidados de saúde, habitação, clima, isolamento e nível de amenidades/conveniências da vida. 

 
Como esta é uma atribuição nacional de Voluntário da ONU, o Voluntário da ONU será responsável 
por providenciar a sua própria moradia e outros itens essenciais de vida. Voluntários Nacionais da 
ONU fazem parte do plano de seguro. 
 
 
13. Condições de Serviço para Voluntários Nacionais da ONU 

 

O contrato tem a duração indicada acima com possibilidade de extensão sujeita à disponibilidade de 

financiamento, necessidade operacional e desempenho satisfatório. No entanto, não há expectativa 

de renovação da atribuição. 

 

A viagem para o local de trabalho (se aplicável) e uma concessão de acomodação serão fornecidas 

no caso de o local de trabalho não estar a uma distância de deslocamento do local de recrutamento. 

O Subsídio de Vida Voluntário aplicável é fornecido mensalmente para cobrir moradia, serviços 

públicos e despesas normais de custo de vida. Seguro de vida, saúde e invalidez permanente estão 

incluídos (seguro saúde para até 3 dependentes), bem como repatriação final (se aplicável) e subsídio 

de reassentamento por serviço satisfatório. 

 

Além disso, nos postos de serviço não familiares que pertençam às categorias de dificuldade D ou E, 

conforme classificação do ICSC, será fornecido um Diferencial de Bem-Estar (WBD) mensalmente. 

 

 

Termos de referência preparados pelo Gerente de Projeto/Entidade da ONU: 

 
 
 
Signature: _____________________________________ Date: ___________________________ 
 
Vololomanitra Belalahy Chief Social and Behavior Change, UNICEF Angola 

 
Description of Assignment approved by UNV Country Office/Regional Office/Support Office: 
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Signature: _____________________________________ Date: ___________________________ 
 
Kateryna Lytvynenko 
Representative, OIC 
UNICEF Angola 
 
 
United Nations Volunteers is an equal opportunity programme which welcomes applications from 
qualified professionals. We are committed to achieving diversity in terms of gender, nationality, age 
and culture. 


