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Termo de Referência 
________________________________________________________________ 

Gestor de Monitorização e Avaliação (Senegal, Gâmbia, e Guiné-Bissau) 
 
Shelter For Life International (SFL) é uma organização cristã de Ajuda e Desenvolvimento com mais de 30 
anos de história na prestação de assistência humanitária a países em situação de pós-conflito. A SFL está 
atualmente operacional no Afeganistão, Libéria e Senegal. A nossa sede está localizada em Minnetonka, 
MN. A nossa missão é demonstrar o amor de Deus, permitindo às pessoas afetadas por conflitos e desastres 
restaurar as suas vidas e reconstruir as suas comunidades. Saiba mais em www.shelter.org. 
 
No âmbito do programa USDA/FAS Food For Progress (FFPr), a SFL irá implementar um programa de seis 
anos no Senegal, na Gâmbia, e na Guiné-Bissau (SeGaBi) denominado "Linking Infrastructure, Finance and 
Farms To Cashew" – LIFFT-Cashew (Ligação das infra-estruturas, finanças e explorações agrícolas ao caju), 
com o objetivo de desenvolver e atualizar as ligações da cadeia de valor necessárias para apoiar uma rede 
integrada de comércio regional para a cadeia de valor do caju. Com quatro componentes do programa 
(infraestrutura de mercado, serviços financeiros, acesso ao mercado e ligações, e práticas agrícolas), LIFFT-
Caahew irá criar infra-estruturas comerciais duráveis, aumentar o acesso a serviços financeiros, organizar 
e formar pequenos agricultores para aumentar a produção e poder de negociação, e construir a capacidade 
dos processadores locais para acrescentar valor aa amêndoas na zona de produção de caju SeGaBi da África 
Ocidental. Como resultado, o programa irá beneficiar os pequenos agricultores, uma gama de 
processadores e uma variedade de outras empresas ao longo da cadeia de valor do caju. 
 
Resumo da Posição 
O Gestor de Monitorização e Avaliação desempenha um papel de liderança técnica e de gestão para 
implementar o sistema de Monitorização e Avaliação para o programa LIFFT-Cashew. Utilizando métodos 
de avaliação qualitativa e quantitativa, o sistema de Monitorização e Avaliação apoia a SFL e os seus 
parceiros para monitorizar cuidadosamente o desempenho do programa e analisar rigorosamente o 
impacto do programa. O Gestor de Monitorização e Avaliação é responsável pela implementação bem-
sucedida do sistema, incluindo uma vasta gama de ferramentas de recolha de dados. Esta posição reporta 
ao Diretor do Projeto LIFFT-Cashew no Senegal e ao Gestor de Monitorização e Avaliação na Sede. 
 
Principais Responsabilidades  
Gestor de Monitorização e Avaliação técnica 

 Profissional experiente em Monitorização e Avaliação 

 Fornecer direção estratégica e supervisão detalhada do plano de Monitorização e Avaliação técnica  

 Desenvolver ou ajustar metodologias de recolha de dados, conforme necessário  

 Fornecer apoio técnico ocasional a sistemas de Monitorização e Avali. 

 ação para outros projetos  

 Assegurar a normalização e proteção das políticas e procedimentos internos de Monitorização e 
Avaliação da SFL, incluindo controlos internos que promovam a responsabilização e o cumprimento 
por parte dos doadores  

 Gerir e supervisionar os Responsáveis pela Monitorização e Avaliação (um por país) e fornecer 
encorajamento, responsabilização e apoio ao desenvolvimento de capacidades  
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 Monitorizar as saídas do programa  

 Supervisionar um controlo consistente e robusto das atividades e dos resultados  

 Assegurar que os recursos de monitorização e recolha de dados estão bem coordenados com os 
Recursos Humanos, Administração e Logística para eficiência e conformidade  

 Completar a recolha de dados em curso de acordo com o Plano de Monitorização e Avaliação e 
metodologias de ferramentas de dados  

 Conduzir regularmente observações visuais e de acompanhamento no terreno; gerir os 
responsáveis pelo acompanhamento e avaliação para fazer o mesmo 

 
Prestação de Contas e Relatórios  

 Realizar verificações pontuais numa série de atividades do programa, incluindo projetos de 
emprego remunerado e formação  

 Documentar o feedback dos beneficiários e escalar as questões críticas conforme necessário  

 Como parte do relatório do programa (interno e externo), relatório sobre atividades de 
monitorização, resultados da avaliação e principais aprendizagens  
 

Avaliação do Impacto  

 Fornecer apoio no terreno aos avaliadores externos durante a avaliação intercalar e final  

 Assegurar a recolha consistente de dados-chave para análise do impacto do programa, e realizar 
avaliações da qualidade dos dados para validar os dados  

 Recolher informação qualitativa e gerar histórias de interesse humano que demonstrem impacto 
para os beneficiários, as partes interessadas e o mercado do caju  

 Defender e encorajar a utilização das ferramentas de gestão de dados SFL, incluindo Salesforce e 
TaroWorks (trabalhar em estreita colaboração com TI para promover uma abordagem focalizada 
na utilização da tecnologia na recolha e análise de dados) 
  

Aprendizagem Organizacional  

 Partilhar regularmente aprendizagens chave com a liderança do programa, incluindo através de 
relatórios claros e visualização de dados convincentes  

 Facilitar eventos de aprendizagem periódica com a equipa de operações para apoiar uma 
abordagem de gestão adaptativa e uma conceção das intervenções centrada no ser humano  
 

Educação, Experiência e Aptidões  

 Licenciatura em desenvolvimento internacional, economia, ou campo relevante (de preferência 
mestrado)  

 Um mínimo de 10 anos de experiência em monitorização e avaliação de desempenho para 
programas de desenvolvimento internacional, incluindo recolha e análise de dados. Experiência em 
monitorização e avaliação em projetos financiados pela USG, de preferência  

 3 a 5 anos de experiência a trabalhar na zona do programa, experiência a trabalhar em projetos de 
mercado de caju ou empresas preferidas  

 Um mínimo de 5 anos de experiência em gestão de pessoal  

 Experiência na utilização de software relevante para recolher e analisar dados, incluindo software 
móvel de recolha de dados, MS Office, e pacotes estatísticos (tais como SPSS, STATA, etc.); 
preferência pela experiência Salesforce  
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 Conhecimento de metodologias de recolha de dados quantitativos e qualitativos. A experiência 
anterior em avaliação de impacto e análises estatísticas seria uma vantagem significativa  

 Excelente comunicação em Inglês e Francês falado e escrito (obrigatório). Outras línguas locais são 

uma vantagem significativa, particularmente o crioulo da Guiné-Bissau, Wolof, Diola, ou outras 

línguas locais.  

 Excelentes capacidades interpessoais e sensibilidade transcultural são fundamentais para este 

papel. O candidato bem-sucedido deve ser bom a ouvir e a construir em equipa num projeto 

complexo e altamente multicultural. O apoio dos valores da SFL é importante para esta posição.  

 A participação na comunidade de avaliação de práticas como o SenEval é preferível  

 A posição está aberta apenas a cidadãos Senegaleses, Gambianos e Bissau-guineenses. A posição 

será baseada em qualquer um dos três países, mas deve estar principalmente localizada num dos 

três escritórios do projeto da SFL (Ziguinchor, Senegal, ou num dos dois subescritórios). Exige 

viagens regulares entre os escritórios e dentro da zona do projeto.  

 Deve ser cidadão do Senegal, da Gâmbia ou da Guiné-Bissau. 

Para Candidatar-se 

Se estiver interessado, envie a sua carta de apresentação, currículo/CV, e escreva uma amostra para 
lifftcashewinfo@shelter.org 
A sua linha de assunto de e-mail deve ser "Gestor de Monitorização e Avaliação". Apenas os candidatos 
pré-selecionados serão contactados. Por favor, não são permitidas chamadas telefónicas.  
 
Prazo de entrega das Candidaturas 

25 de Maio de 2021 
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