
 

 

 

CONVITE PARA CANDIDATAR-SE PARA O PAPEL DE FORMADOR 
NACIONAL NO CENTRO DE FORMAÇÃO REGIONAL 

Papel da função: Formador Nacional (Violência Sexual Baseado no Gênero 

Organização: CIRGL – RTF (Centro de Formação Regional sobre Prevenção e 
Erradicação da Violência Sexual Baseada no Gênero na Região dos Grandes 
Lagos, Kampala, Uganda) 

 

Tipo de Cargo:  Consultor de Longo Prazo 

Informar ao:   Director, Centro Regional de Formação 

Data de Início:   1 de Fevereiro de 2018 

Prazo de candidatura:  15 de Novembro de 2017 

 

Historial: 

O Centro de Formação de Kampala (RTF) sobre prevenção e erradicação de 
SGBV na Região dos Grandes Lagos é uma instituição da Conferência 
Internacional sobre a Região dos Grandes Lagos (CIRGL). A CIRGL é uma 
organização intergovernamental composta por doze (12) países nomeadamente: 
Angola, Burundi, República Centro Africana, (RCA), República Democrática do 
Congo (RDC), República do Congo, Sudão do Sul, Sudão, Quénia, Ruanda, 
Tanzânia, Uganda e Zâmbia. 

O RTF foi oficialmente inaugurado em Fevereiro de 2014 e tornou-se 
operacional em Abril de 2014. O Centro está concebido para formar e 
sensibilizar funcionários juristas, polícias, activistas sociais, médicos e outras 
categorias de pessoas com responsabilidades para lidar com casos de violência 
sexual baseada no gênero (SGBV) na região. 

Os crimes de SGBV continuam violento nas zonas de conflito/guerra da 
CIRGL, bem como em tempo de paz e a região está determinada a erradica-la. 
Há dois parceiros importantes, o Banco Mundial e a NetherlandsInitiative for 
Capacitydevelopment in HigherEducation (NICHE) (Iniciativa Holandesa para 
Capacitação de Desenvolvimento em Educação Superior) que tem apoiado o 
Centro há anos na formação de profissionais que trabalham na Região dos 
Grandes Lagos composto por quatro grupos alvos acima referenciados. Com 
vista a implementar essa actividade de formação de profissionais, o RTF envia 
estes convites de candidatura para o papel de Formador Nacional (NT). Os 
Formadores Nacionais que trabalham ao lado de 12 Formadores Mestres. O 
modelo cascata de formação segue os seguintes passos: 1) os Formadores 



Mestres são formados por parceiros internacionais, 2) Os Formadores Mestres 
Formação os Formadores Nacionais, 3) Os Formadores Nacionais formam os 
profissionais. 

 

Papel do Formador Nacional sobre a SGBV 

Sob orientação da Direcção do RTF, o Formador Nacional (NT) irá trabalhar ao 
lado de um ou mais Formadores Mestres visando afinar o curriculum geral de 
formação e o material do curso e formar os profissionais. A estructuracriada 
para a formação gira em torno de um modelo em cascata onde um total de 12 
Master Trainersirão formar cerca de 96 formadores nacionais, que 
posteriormente formarão mais de 1000 profissionais apenas nos dois primeiros 
anos. Os formadores Nacionais irão trabalhar principalmente a partir e nos seus 
respectivos países. Além disso, o NT irá desempenharum papel em apoiar o 
RTF para se tornar o centro de excelência na GLR, relativamente à luta contra a 
SGBV. 

Em cada um dos países alvos, um NT irá focalizar a atenção num dos grupos 
alvos (médico, social, judicial ou polícia) e como tal, é aconselhável uma base 
num dos domínios dos profissionais citados que estão a ser formados.   

Por forma o NT cumprir com o seu papel, o mesmo irá primeiramente receber 
uma formação (de uma semana no seu país). A formação será ministrada por 
um Formador Mestre do RTF. As três principais áreas de formação para o NT 
são: a) conteúdo, b) curriculum e material de adaptação para os contextos locais 
e c) metodologia.  

O NT é esperado a estar afiliado na sua presente organização e realizar outras 
tarefas adicionais porquanto que o seu papel não será necessário em tempo 
integral. O NT será subscrito com base um contrato de consultoria. Cada NT 
será apenas pago pelos dias que o mesmo trabalhar para o RTF. Os dias que 
ele/ela não trabalhar incluindo quando o NT estiver a receber aulas pelos 
Formadores Mestres, o mesmo/a não será remunerado.  

Tarefas, remunerações e horas estimadas 

Ao NT selecionado, ser-lhe-á outorgado um contrato de consultoria de longo 
prazo nos seguintes termos: 

a) Todas as despesas envolvidas com as actividades do NTs incluindo, 
viagem, alojamento, alimentação e custos dos vistos quando o RTF achar 
julgar necessário; 

b) Entre Dezembro de 2017 e Março de 2018, de 120 países 10 NTs 
selecionados em cada paísserão formados pelos Formadores Mestres. 
Esta formação será de uma semana com um programa em tempo 
integral, a realizar-se no país dos NTs, não sendo remunerável. O RTF irá 
custear todas as despesas associadas a esta formação; 

c) Entre Março e Junho de 2018 os NTs irão trabalhar sob supervisão dos 
Formadores Mestres para adaptar o curriculum geral e o material de 



formação no contexto do seu local. Os NTs selecionados a participarem 
da formação, serão remunerados pelos seus trabalhos; 

d) Em Agosto de 2018 um pequeno grupo de NTs irão formar profissionais, 
no país, como um piloto. Com  base nesta formação piloto, as 
recomendações feitas pelos participantes serão incorporadas no 
curriculum, bem como material para as subsequentes formações. Os NTs 
que serão selecionados para participar neste processo serão remunerados 
pelos seus trabalhos. Haverá também um workshop de avaliação onde 
alguns NTs serão selecionados a participar.  

e) De Dezembro de 2018 em diante, depois dos NTs terem se adaptado ao 
curriculum e o material de formação no contexto do seu país, os mesmo 
começaram a formar grupos de profissionais. Durante esta formação, o 
RTF irá custear todas as despesas e pagar a remuneração por dia ao 
Formador Nacional. 

f) Onde for mencionado remuneração, será aplicado o seguinte: um 
Formador Nacional (NT) recebe por cada dia de trabalho USD 200 
(duzentos dólares norte americanos) por ex: trabalhando no curriculum e 
formando profissionais. É contudoaplicável um máximo de dias por 
actividade; isto será especificado no contrato. Sempre que for aplicável 
outras actividades, o RTF irá acordar com os NTs sobre os termos e 
condições de trabalho. 

Qualificação, Experiência e Competências 

O mínimo de requisitos/qualificação para um candidato para o papel de 
Formador Nacional (NT) são os seguintes. O candidato deve: 

a) Deve ser um nacional de um dos Estados-Membros da CIRGL; 
b) Deve provar ser conhecedor de um dos seguintes sectores profissionais: 

polícia, judicial, social e médico na RGL; 
c) Deve demonstrar possuir um mínimo de experiência em grupos de 

formação de profissionais; 
d) Possuir bases de conhecimento sobre gênero, e/ou na área de Violência 

Sexual Baseada no Gênero (SGBV); 
e) Possuir o grau de Licenciatura, ou Mestrado nas áreas relevantes; 
f) Ser um bom comunicador e com fuciente experiência em informática; 
g) Falar a sua língua(s) locais, e de preferência também o inglês ou francês, 
h) Terá vantagem sobre os demais candidatos quando ocupar um cargo nas 

instalações existentes de formação especializada em SGBV e/ou 
qualificado como professor ou formador.  

Orientações de entrega: 

Todos os candidatos devem obedecer o seguinte: 

a) O RTF-CIRGL contratou um consultor independente para minimizar a 
lista de Formadores Nacionais antes da seleção a ser feita. Isto significa 
que a gestão do RTF não tem poderes sobre quem será selecionado ou 
não. Não há necessidade de contactar o Directorem exercício. Para 
qualquer pergunta queira por favor contactar 
sharon.asiimwe07@gmail.com 



 
b) Para submeter a sua candidatura, queira por favor envia-la antes do dia 

15 de Novembro de 2017, pelas 10 horas GMT por correio electrónico ao 
Consultor Independente Sr. Moses Arinaitwe, mosesitwe@gmail.com, e 
cc para RTF administrador SraPatienceBAhiira, phahiira@icglr-rtf.org. Se 
não receber um recibo de confirmação no prazo de dois dias úteis após o 
envio da sua candidatura, significa que o seu email não chegou ao 
destinatário. 
 

c) O email de candidatura para mosesitwe@gmail.com, e cc para o 
Administrador do RTF Sra. PatienceBAhiira, pbahiira@icglr.rtf.org. deve 
conter três anexos apenas (em Word ou formato pdf, em inglês, francês 
ou português: 
 

• Um capa com o máximo de duas páginas descrevendo a sua 
apresentação. Deverá de forma breve descrever as suas 
qualificações, experiências e competências acima descritas.  

• Um CV detalhado ( 4 páginas no máximo) incluindo duas 
referências (enumerando as organizações, pessoas de contacto, 
números de telefone e endereços electrónicos); 

• Uma cópia do grau universitário (tanto em francês, inglês ou 
português). 
 

d) Se se candidatou para o papel de Formador Mestre em Maio de 2017, 
queira por favor fazer referência a esta candidatura no seu email e envia 
apenas o seu Curriculum Vitae, actualizado.  

 

 


