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A Voz di Paz comunica a existência de Vaga para: 

 

Posto:    Investigador(a) assistente (posição nacional) 

Lugar: Bissau, Guiné-Bissau (com possíveis viagens às 

regiões) 

Superior hierárquico: Coordenador de Pesquisa 

Data de início:   01 março de 2023 

Duração:  até 31 de dezembro de 2024. 

 

Descrição das tarefas 

Sob a supervisão direta do Coordenador da Pesquisa e sob a orientação do 

Diretor Geral, o/a Investigador/a Assistente cumprirá as tarefas seguintes: 

• Pesquisar   e recolher documentação relativa as temáticas abordadas no 

programa; 

• Apoiar a planificação das missões e atividades de terreno (contactar 

participantes, fazer a ligação com as rádios) e coordenar todos os aspetos 

logísticos ligados as missões, em colaboração com a administração; ; 

• Coordenar as listas de participantes (antes, durante e depois as missões e 

eventos) e consolidá-las no Excel; 

• Apoiar o Coordenador da Pesquisa e os colegas na facilitação dos grupos 

de discussão segundo as práticas da Voz di Paz e técnicas de facilitação 

da Pesquisa Ação Participativa (PAP), quando requerido pelo 

Coordenador da Pesquisa ou Diretor Geral; 

• Apoiar na organização e facilitação de atividade de mobilização social ao 

nível das comunidades, setores e regiões do país; 

• Tomar notas durante as discussões de grupos e nas entrevistas 

individuais; 

• Contribuir na análise dos dados recolhidos nas atividades de pesquisa; 

• Participar ativamente nas reuniões de balanço e apoiar nas reflexões e 

observações construtivas; 

• Produzir   relatórios de missões, relatórios narrativos e documentos de 

projeto; 

• Participar nas reflexões institucionais à volta de propostas para novos 

programas e projetos da Voz di Paz; 

• Participar na implementação das atividades de divulgação da Voz di Paz, 

nomeadamente, emissões e spots radiofónicos; 

• Sob pedido do Diretor Geral, representar a Voz di Paz nas reuniões 

externas; 

• Participar nas formações internas; 
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Qualificações requeridas 

• Formação superior em ciências humanas e sociais (sociologia, ciências 

políticas, antropologia e direito), ou outras áreas afins;  

• Experiência profissional confirmada de pelo menos 3 anos no domínio da 

pesquisa e /ou numa ONG; 

• Bons conhecimentos da realidade sociopolítica e cultural e dos processos 

de consolidação da paz na Guiné-Bissau; 

• Domínio do Microsoft Word e bons conhecimentos de Excel e do Power 

Point; 

• Conhecimentos das técnicas de facilitação e diálogo de grupos é 

considerado uma mais-valia; 

• Excelente capacidade de escuta, de análise qualitativa, de síntese, de 

redação e de produção de relatórios; 

• Capacidade de trabalhar em equipa, maior autonomia e proatividade; 

Domínio da língua crioula e portuguesa (escrito e oral). Conhecimento da 

língua francesa e/ou inglesa é uma mais-valia; 

• Flexibilidade e disponibilidade para deslocação no terreno de maneira 

pontual; 

• Ter sensibilidade às diferenças de cultura, de género, de religião, de etnia, 

de nacionalidade e de idade. 

Para se candidatar, enviar o CV e carta de motivação por email a 

vozdipazgb@gmail.com e menchamborjafuny.vozdipaz@gmail.com o mais 

tardar até o dia 30 de Janeiro de 2023 ao meio dia (12h00).  

 

Por favor, indique “Investigador(a) assistente” na linha de assunto do seu 

email.  

 

A Voz di Paz é uma organização inclusiva, e encoraja fortemente as 

candidaturas femininas. 
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