PROGRAMA DE BOLSA KOFI ANNAN
SOBRE A LIDERANÇA EM SAÚDE PÚBLICA
PROSPECTUS
O programa tem por alvos, os líderes aspiracionais com experiência em
qualquer campo da saúde pública, incluindo, mas não se limitando a, One
Health, medicina, finanças, política, saúde animal ou saúde ambiental.
Estes são líderes que desejam adquirir competências avançadas na
liderança de iniciativas de saúde impactantes, empregando diplomacia da
saúde, bem como aumentar sua capacidade de desenvolver os objectivos
ousados, estratégicos e alcançáveis para impulsionar a África a alcançar
a Agenda 2063. Caso isso esteja a sua aspiração e que esteja pronto para
avançar os resultados de saúde pública em África, queira se inscrever.

O que a bolsa inclui
A propósito da Bolsa
Kofi Atta Annan, o sétimo Secretário-geral das Nações Unidas, Laureado
do Prémio Nobel da Paz e Presidente-fundador da Fundação Kofi Annan,
exemplificou a liderança visionária e baseada em princípios ao longo da
sua vida e carreira. De suas inúmeras realizações foi o estabelecimento
do Fundo Global para SIDA, Tuberculose e Malária (O Fundo Global), que
mudou a abordagem para prevenir e gerir doenças infecciosas e a prática
da saúde pública em todo o mundo. Uma liderança visionária e baseada
em princípios é crítica para a África implementar uma nova ordem de
saúde pública que irá melhorar a detecção atempada e resposta eficaz
às ameaças à saúde pública e para garantir que a África tenha uma
população saudável e produtiva. Também é fundamental para mitigar os
efeitos econômicos e sociais dessas ameaças à saúde, ao mesmo tempo
que contribui para a realização sustentável da Agenda 2063 da África e
dos Objectivos de Desenvolvimento Sustentável.
A Comissão da União Africana lançou o Centro Africano para Controle e
Prevenção de Doenças (África CDC) e a Bolsa Kofi Annan de Liderança
em Saúde Pública a 25 de Maio de 2020 em parceria com a Fundação
Kofi Annan, após a sua aprovação pelo Conselho de Administração do
África CDC em Março de 2018. A bolsa visa apoiar aspirantes a líderes
de saúde pública (Bolseiros) em África na aquisição de habilidades e
competências avançadas para criar estratégias, gerir e liderar programas
de saúde pública que irão transformar positivamente a saúde pública
em África. Serão admitidos como bolseiros no programa, profissionais
seniores de saúde pública dos Estados Membros da União Africana, que
irão contribuir e liderar a implementação de uma nova ordem de saúde
pública para a África e, por sua vez, desenvolver a próxima geração de
líderes de saúde pública.

implementando o projecto de desafio de liderança. Os bolseiros serão
combinados com mentores e fomadores experientes para apoiar sua
experiência de aprendizagem contínua.

Critérios de elegibilidade para bolsa

▶ possuir pós-graduação em área relevante da saúde pública;
▶ ter experiência profissional relevante em qualquer campo da saúde
pública, incluindo, mas não se limitando a Uma Saúde, medicina,
finanças, economia da saúde, política de saúde, saúde animal ou
saúde ambiental;

▶ Uma declaração pessoal (máximo de 500 palavras) fornecendo
evidência do compromisso do candidato com a saúde pública em
África detalhando o seguinte:

▶ ser cidadãos de um Estado Membro da União Africana;

▶ ter um emprego a tempo inteiro em qualquer área da saúde
pública, numa instituição privada ou pública em África;

▶ por estilos de liderança competentes que influenciam e
capacitam outras pessoas a atingir metas ambiciosas de
saúde multidimensionais;

Selecção da Bolsa

▶ para uma liderança globalmente competente e completa com
atributos como visão, resiliência, flexibilidade e eficiência;
▶ para orientar o ambiente complexo da prática de saúde pública a
fim de alcançar e manter um impacto positivo; e
▶ na política de saúde, negociação, parcerias e diplomacia da saúde.

Formato de bolsas

Todas candidaturas devem ser entregue através de uma ficha de
inscrição em linha. A candidatura incompleta não serão tomadas em
conta. Todos candidatos devem providênciar as informações seguintes:
▶ Uma carta de apoio do actual empregador para confirmar o
emprego, garantindo que o candidato terá tempo suficiente para
participar do programa de bolsa e frequentar as oito semanas
completas de experiência residencial institucional;

Os candidatos à bolsa devem:

A bolsa apoiará 12 meses de desenvolvimento profissional de alto nível
em liderança avançada em saúde pública, que inclui a aquisição de
habilidades em diplomacia da saúde, gestão de mudanças, influência
sobre políticas, entre outros. Os bolseiros serão apoiados por peritos
experientes nas áreas relevantes da África e da diáspora. Ao final do
programa, os bolseiros devem desenvolver habilidades:

▶ para estruturar e desenvolver uma visão estratégica viável para
metas ousadas, mas alcançáveis, para resultados positivos
de saúde;

Como inscrever-se

▶ ter um bom histórico ou ser capaz de demonstrar o potencial
para liderança eficaz em saúde pública, onde podem impactar
positivamente os resultados de saúde pública das populações.

A seleção para a bolsa será efectuada por um comité independente
composto por especialistas da Comissão da União Africana e do África
CDC, e seus parceiros globais. O processo de selecção basear-se-á de
uma abordagem de oportunidades iguais para garantir a representação
de mulheres e grupos sub-representados.

Financiamento
O África CDC vai oferecer todos os materiais de aprendizagem
e desenvolvimento e cobrir todos os custos associados à bolsa,
incluindo viagens, ajuda de custo diário e seguro durante as colocações
residenciais. Os bolseiros serão apoiados para garantir que tenham o
software relevante para o aprendizado em linha.

A bolsa vai optar por uma metodologia de aprendizagem híbrida que inclui
a aprendizagem autodirigida para realizar um Plano de Desenvolvimento
Pessoal (PDP) ao longo de 12 meses. A aprendizagem experiencial
deve ocorrer por meio de webinars, palestras, estudo autodirigido
em linha com avaliações, estudos de caso e um projecto individual
de desafio de liderança. Isso incluirá oito semanas de colocações em
residências institucionais para todos os bolseiros como uma coorte.
Os bolseiros vão passar o restante do período de formação nos seus
paises de origem, continuando com suas responsabilidades normais
de trabalho, concluindo ao memso tempo com os cursos designados e

Africa CDC é uma organização de oportunidades iguais; Candidatos
qualificados, incluindo mulheres, são fortemente encorajados a se inscrever.

▶ Cartas de recomendação de dois árbitros profissionais de renome;

– A sua experiência de liderança e realização profissional;
– A sua visão e o impacto futuro da liderança eficaz na saúde
pública em África;
– Como eles defenderiam iniciativas de saúde pública em África;
– Como sua integridade pessoal e profissional os capacitaria a
participar plenamente e se beneficiar da bolsa.
▶ Uma proposta de projecto de desafio de liderança (máximo de
750 palavras) que descreve um projecto de desafio de liderança
potencial que eles irão implementar. A proposta deve incluir
um título, uma breve descrição do desafio (o quê, quem é
afectado e por quê), a estratégia proposta para uma solução e o
resultado esperado.
As inscrições preenchidas com todos os documentos comprovativos
devem ser enviadas num único e-mail para: KofiAnnanFellowship@
africa-union.org. Inscrições incompletas e inscrições enviadas para
outros endereços de e-mail não serão consideradas.

Datas importantes
▶ Prazo para inscrições: 11 de Dezembro de 2020 às 17h, Hora da África Oriental.
▶ Os candidatos selecionados serão informados até 30 de Dezembro de 2020.
▶ A bolsa terá início a 1 de Fevereiro de 2021.

Para mais informações relacionadas à bolsa, entre em contato com:
Dr Raji Tajudeen TajudeenR@africa-union.org
Sra. Faith Nekabari Nfii Nfiif@africa-union.org

Design by Inis Communication – www.iniscommunication.com

Por que se inscrever para a bolsa

