Termos de Referência
Enfermeiro (a)
Maternidade Lucrécia Paim

Enquadramento:
A Maternidade Lucrécia Paim (MLP), em Luanda, é o principal hospital
especializado no atendimento materno e neonatal de Angola, sendo a unidade de
saúde de referência da província de Luanda. Esta unidade de saúde é, ainda,
maternidade escola da Universidade Agostinho Neto, e de outras instituições de
ensino, assegurando a formação de especialistas ao nível da saúde materna para todo
o país.
A MLP foi reabilitada recentemente, apresentando razoáveis condições de
atendimento e de internamento, enfrentando, contudo, uma movimentação
assistencial muito superior às suas capacidades e uma elevada carência de pessoal.
A direção da MLP, motivada em melhorar as condições assistenciais desta unidade
de saúde, solicitou à Fundação Calouste Gulbenkian apoio para a formação de
pessoal especializado (médicos e enfermeiros) e para a criação e operacionalização de
uma unidade de cuidados especiais ao recém-nascido. Neste âmbito foi criado o
Projeto “Apoio aos cuidados perinatais da Maternidade Lucrécia Paim” que visa
melhorar as condições de assistência ao recém-nascido naquela instituição, e que
conta com a parceria técnica da Sociedade Portuguesa de Neonatologia.
Objetivo: Recrutar um enfermeiro de pediatria, preferencialmente com experiência
em neonatalogia, para apoio e formação in loco aos enfermeiros da MLP.
Posto: Enfermeiro para apoio ao serviço de neonatalogia
Funções: Assistência técnica para apoio na organização dos serviços de enfermagem
da neonatalogia e formação em serviço.

Principais atividades:
-Apoio à definição de protocolos de assistência ao recém-nascido desde o momento do
parto até ao momento da alta;
-Apoio na implementação de boas práticas,
-Assessoria à organização e funcionamento da unidade de cuidados neonatais;
-Assistência clínica e formação “em serviço”
-Articulação com a equipa envolvida no projeto
Duração: 3 a 6 meses
Requisitos:
-Enfermeiro de pediatria (preferencialmente com experiência em neonatologia);
-Experiência mínima de 10 anos de serviço;
-Experiência de chefia e coordenação;
-Experiência de trabalho em contexto internacional, nomeadamente em África
(preferencial);
-Boa capacidade de adaptação a novos contextos.
Condições remuneratórias:
- Remuneração conforme experiência;
- Viagem e seguro de viagem e acidentes pessoais;
-Alojamento em Luanda.
Em caso de interesse enviar currículo e manifestação de interesse para
pgpd@gulbenkian.pt até 31 de julho de 2019.

A Fundação arroga-se no direito de não proceder a nenhuma contratação, caso nenhum candidato preencha os
requisitos ou se verifique alguma alteração nas condições da parceria.

