
 

 

AFR/RC48/R7 COMISSÃO REGIONAL DE PROSPECÇÃO PARA SELECÇÃO DO 

DIRECTOR REGIONAL 

 

Tendo presente que a 49ª sessão do Comité Regional estudará a designação de um 

Director Regional para o período de 1 de Fevereiro de 2000 a 31 de Janeiro de 2005; 

 

Considerando que transparência e equidade devem ser as palavras de ordem para a 

avaliação dos candidatos, a partir de critérios previamente definidos; 

 

Considerando também que é desejável garantir uma competição aberta e saudável, 

de modo a seleccionar o candidato mais adequado; 

 

O COMITÉ REGIONAL, 

 

1. ADOPTA os critérios anexos a esta resolução como critérios a obedecer pelo 

candidato designado para o cargo de Director Regional24; 

 

2. DECIDE: 

 
l) criar uma Comissão Regional de Prospecção, que funcionará em 

conformidade com o Regulamento Interno, para ajudar o Comité Regional 

a estudar a designação do Director Regional, na 49ª sessão; 

 

m) que a Comissão de Prospecção terá as seguintes atribuições: 

 
i) encorajar os Estados-Membros a propor candidatos adequados; 

 

ii) entrevistar todos os candidatos, avaliar os seus trabalhos escritos e as 

opiniões e intenções que exprimirem em relação aos requisitos do 

cargo; 

 
iii) apreciar os pareceres sobre os candidatos emitidos pela Directora-

Geral quando as candidaturas forem transmitidas à Comissão de 

Prospecção; 

 
iv) fazer uma avaliação integral dos candidatos e apresentar o respectivo 

relatório aos Estados-Membros; 

 
n) que a Comissão deve ter a seguinte composição de sete membros, 

incluindo o Presidente: 

 

i) Membros ex-ofício: 

 

- primeiro Vice-Presidente da 48ª sessão do Comité Regional, que 

será o Presidente da Comissão de Prospecção (Mauritânia); 
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- Presidente do Subcomité do Programa da 48ª sessão do Comité 

Regional (Nigéria); 

 

- Presidente das Discussões Técnicas da 48ª sessão do Comité 

Regional (África do Sul) 

 

com os seguintes substitutos, que substituirão o membro respectivo, 

em caso de desistência deste último ou de este não poder completar o 

trabalho da Comissão por qualquer razão: 

 

- segundo Vice-Presidente da 48ª sessão do Comité Regional, que 

será o Presidente da Comissão de Prospecção (Moçambique); 

 

- Vice-Presidente do Subcomité do Programa da 48ª sessão do 

Comité Regional (Senegal); 

 

- na ausência de um Presidente Substituto das Discussões Técnicas 

da 48ª sessão do Comité Regional, um delegado designado pela 

Suazilândia de entre os delegados da 48ª sessão do Comité 

Regional; 

 

ii) Quatro outros membros designados pelos seguintes Estados-Membros 

de entre os delegados da 48ª sessão do Comité Regional: 

 

- Angola, Burquina Faso, Burundi e Etiópia 

 

com quatro substitutos respectivos designados pelos seguintes 

Estados-Membros de entre os delegados da 48ª sessão do Comité 

Regional, que substituirão o membro em caso de desistência deste 

último ou de este não poder completar o trabalho da Comissão por 

qualquer razão: 

 

- Cabo Verde, Chade, Camarões e Gana 

 

o) que um membro ou substituto cuja candidatura seja apresentada à 

Directora-Geral por um Estado-membro seja automaticamente afastado da 

Comissão de Prospecção; 

 

p) que a Comissão de Prospecção reúna com uma antecedência não inferior a 

oito semanas em relação à data fixada para a abertura do Comité Regional 

em que o Director Regional seja designado, para entrevistar e avaliar os 

candidatos; 

 
q) que o Presidente da Comissão de Prospecção envie, em correio 

confidencial, a cada Estado-membro da Região, através da Director-Geral, 

o relatório da avaliação da Comissão de Prospecção sobre todos os 

candidatos que obedeçam aos critérios estabelecidos; 

 

3. SOLICITA à Directora-Geral que envie à Comissão de Prospecção cópias de: 



 

 

 

i) todas as comunicações enviadas aos Estados-Membros, de acordo com 

o Regulamento Interno, para a designação do Director Regional; 

 

ii) todas as propostas e C. V. Anexos recebidos dos Estados-Membros 

dentro do prazo para apresentação das candidaturas, 

 

com uma antecedência não inferior a dez semanas em relação à data fixada para a 

abertura da sessão seguinte do Comité Regional e que, quando o tiver recebido, 

transmita o relatório da Comissão de Prospecção a todos os Estados-Membros da 

Região. 

Décima-quarta sessão, 4 de Setembro de 1998 

 

 

ANEXO 

 

EXTRACTOS DO DOCUMENTO AFR/RC48/17 

 

Habilitações 

 

6. Os candidatos ao posto de Director Regional deverão preencher os seguintes 

requisitos: 

 

Boa compreensão e empenho na missão da OMS 

 

7. O(s) candidato(s) deverão possuir uma boa compreensão, da missão, papel, 

funções políticas e estratégias da OMS e dar provas concretas do seu empenho 

pessoal e/ou da sua determinação em contribuir para a consecução dessa missão. 

 

Qualidades comprovadas de liderança 

 

8. O(s) candidato(s) deverá(ão) ser homens/mulheres de visão, dinâmico e 

empenhados na obtenção de bons resultados. É muito importante que tenham a 

capacidade de comunicar, tanto verbalmente como por escrito, com as mais 

diversas audiências, nomeadamente órgãos de comunicação social, dirigentes 

políticos, responsáveis de saúde pública, pessoal de saúde, diversos grupos 

profissionais e académicos, dentro e fora do sector da saúde, bem como o pessoal 

da OMS, de forma clara, eficaz e inspiradora. Deverão ter grande integridade 

pessoal e capacidade de resistir a pressões de fontes oficiais e privadas em 

assuntos que possam lesar os interesses da Organização. 

 

Capacidade comprovada de gestão 

 

9. O(s) candidato(s) deverá(ão) ter a capacidade de gerir uma organização 

complexa no campo de saúde. Para tal, deverão possuir uma alta capacidade 

analítica e aptidão para estabelecer objectivos claros, conceber programas 

apropriados para optimizar a utilização dos recursos da Organização e delinear 

processos adequados para acompanhar e avaliar as actividades da Organização na 

Região. É importante que o(s) candidato(s) tenham a capacidade de promover o 



 

 

trabalho de equipa, com uma delegação adequada de responsabilidades, e de criar 

um ambiente favorável de trabalho para o pessoal da Sede Regional e das 

Representações da OMS nos países. Dada a necessidade de trabalhar em 

colaboração e de apoiar os esforços da Sede e das outras Regiões, no âmbito da 

unidade da Organização, é igualmente muito importante que o(s) candidato(s) 

tenham a capacidade de trabalhar de forma eficaz com dirigentes nacionais e 

internacionais, nos sectores de saúde e afins. 

 

Habilitações técnicas e profissionais 

 

10. O(s) candidato(s) deverá(ão) possuir qualificação profissional no campo da 

saúde e bons conhecimentos de saúde pública, incluindo a sua base 

epidemiológica. 

 

Sensibilidade à diferenças culturais, sociais, políticas e outras 

 

11. O(s) candidato(s) deverá(ão) ter um bom conhecimento e sensibilidade às 

diversas diferenças culturais, sociais, políticas e linguísticas, na Região. Em 

consequência, deverão ser fluentes em pelo menos uma das 3 línguas de trabalho 

da Região e ter conhecimentos de trabalho de, pelo menos, uma das outras. Uma 

boa experiência profissional na Região, especialmente no respeitante às 

actividades da OMS, seria igualmente um factor importante. 

 

Aptidão física 

 

12. O(s) candidato(s) deverá(ão) ser suficientemente saudáveis para poderem 

desempenhar o cargo. 

 

 

  


