
 

 
REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE 

________________ 

MINISTÉRIO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, ENSINO SUPERIOR E TÉCNICO PROFISSIONAL 
CENTRO DE INVESTIGAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIAS PARA O DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO 

 

PROJECTO VILA SUSTENTÁVEL DE MOLUMBO 
 

ANÚNCIO DE VAGAS 
 

O Governo de Moçambique e o Banco Islâmico de Desenvolvimento (BID) firmaram um acordo de 
financiamento para o estabelecimento de uma Vila Sustentável no Posto Administrativo de Molumbo, 
Distrito de Molumbo, Província da Zambézia. 
 

A fim de garantir a implementação deste Projecto, o Ministério da Ciência e Tecnologia, Ensino 
Superior e Técnico Profissional, através do Centro de Investigação e Transferência de Tecnologias 
para o Desenvolvimento Comunitário (CITT) pretende contratar 9 colaboradores, sendo cinco (5) 
para a Unidade de Gestão do Projecto em Maputo e quatro (4) para a Unidade de Implementação do 
Projecto em Molumbo, segundo a tabela abaixo. A duração do contrato será de um (1) ano 
prorrogável por período igual, mediante manifestação de interesse da entidade contratante, 
avaliação de desempenho satisfatória e existência de cabimento orçamental. 
 

O prazo para o envio das candidaturas é de quinze (15) dias, a contar da data da primeira publicação 
no Jornal “Notícias”. 
 

PROJECTO VILA SUSTENTÁVEL A NÍVEL CENTRAL – CIDADE DE MAPUTO 

VAGAS    ÁREA DE FORMAÇÃO REQUISITOS 

I.  
II. Um (1) Gestor 

Financeiro 

Licenciatura em  
Contabilidade e  
Finanças e/ou Gestão  
Financeira e formação  
relevante em 
Auditoria e gestão de 
orçamentos. 

 Experiência mínima de 5 anos de trabalho nas áreas de 
Contabilidade, Gestão Financeira; e concepção e gestão de planos 
de contas de Projectos de Desenvolvimento financiados pelas 
principais Agências Internacionais; 

 Ter domínio de trabalho com softwares de contabilidade & finanças e 
de elaboração Orçamentos e de controlo de execução orçamental e 
prestação de contas; 

 Ler, escrever e trabalhar fluentemente com a língua Portuguesa e 
Inglesa. 

III. Um (1) Gestor de 
Procurement 

Licenciatura em  
Gestão e/ou  
Engenharia  
Civil e formação  
relevante em  
Procurement 

e Logística. 

 Experiência mínima de 5 anos de trabalho em gestão de processos 
de procurement; na elaboração, gestão e administração de 
contratos, fundamentalmente de Projectos de Desenvolvimento 
financiados pelas principais Agências Internacionais;  

 Ter domínio de trabalho com sistemas e aplicações informáticas de 
contabilidade, administração e gestão de procurement, contratos e 
património; e de elaboração de planos e Relatórios; 

 Ler, escrever e trabalhar fluentemente com a língua Portuguesa e 
Inglesa. 

Um (1)  
Especialista de 
Planificação,  
Monitoria e  
Avaliação 

Licenciatura em 
Ciências Sócio-
económicos e/ou 
Estudos de 
desenvolvimento e 
formação relevante 
em Planificação, 
Estatísticas e 
Monitoria e 
Avaliação. 

 Experiência mínima de 5 anos de trabalho nas áreas de Planificação 
Estratégica e Operacional (incluindo a utilização de metodologias 
participativas), de elaboração e execução de sistemas e ferramentas 
de monitoria e avaliação, e produção de relatórios analíticos de 
descritivos de progressos/realizações de programas/projectos de 
Desenvolvimento comunitário integrado; 

 Ter domínio de softwares de execução de Planos, Relatórios, 
Monitoria & Avaliação e de Análise estatística de dados; 

 Ler, escrever e trabalhar com a língua Portuguesa e Inglesa. 

Um (1)  
Assistente de 
Administração 

Nível Médio/Bacharel 
em Administração 
Pública e/ou 

 Experiência mínima de 5 anos de trabalho nas áreas de 
Administração e Finanças de ONG’s e/ou programas de 
desenvolvimento de preferência financiados por Agências 

 



e Finanças Contabilidade e 
Finanças. 

Internacionais; 

 Ter domínio de trabalho com sistemas e aplicações informáticas de 
gestão Administrativo-financeira e de internet, emails e aplicações de 
Microsoft office; 

 Ler, escrever e trabalhar com a língua Portuguesa e Inglesa. 

Um (1) 
Especialista de 
Advocacia e 
Comunicação 

Licenciatura em 
Comunicação Social, 
Marketing ou áreas 
afins 

 Experiência mínima de 5 anos em Comunicação e Advocacia ou 
marketing em organizações com intervenção relevante para o 
desenvolvimento comunitário;  

 Ter domínio de trabalho com programas usuais de informática para 
materiais, documentos e meios visuais das áreas de Comunicação e 
marketing; 

 Experiência na construção de parcerias eficazes com mídia,  
autoridades governamentais, organizações internacionais e  
nacionais, doadores, entre outros; 

 Possuir excelente capacidade e domínio de comunicação, redacção e 
de apresentação, quer em Inglês quer em Português. 

 

PROJECTO VILA SUSTENTÁVEL A NÍVEL LOCAL –MOLUMBO 
VAGAS ÁREA DE FORMAÇÃO REQUISITOS 

Um (1)  
Especialista  
em  
Desenvolvimento  
Comunitário 

Licenciatura em 
Ciências Agrárias ou 
Desenvolvimento 
Comunitário ou 
Rural; 
Podendo ser nível 
médio em Ciências 
Agrárias mas com 
experiência 
profissional prática e 
relevante de mais de 
6 anos. 

 Experiência mínima de 5 anos em Programas de Desenvolvimento 
Comunitário ou Rural e de Extensão Agrária; 

 Experiência em Desenvolvimento e Implementação de Estratégias 
sucedidas e sustentáveis nas áreas de Agro-pecuária, Saúde, 
Educação e Género, Água e Saneamento e Piscicultura; 

 Ter domínio de Programas de informática na óptica de utilizador, 
fundamentalmente Internet, email, Office e Project; 

 Ler, escrever e trabalhar com a língua Portuguesa e Inglesa; 

 Conhecimento de uma das línguas locais faladas em Molumbo será 
uma vantagem; 

 Ter residência e/disponibilidade para se fixar em Molumbo durante o 
período da implementação do projecto. 

Um (1)  
Especialista  
em  
Infraestruturas 

Licenciatura em  
Engenharia  
Civil e  
formação relevante  
em procurement e  
Gestão/Execução  
de infraestruturas  
rurais. 

 Experiência mínima de 5 anos em trabalhos de construção civil, 
principalmente obras de edifícios, água e saneamento, vias de 
comunicação, infraestruturas para actividades agropecuárias, de 
saúde e de educação; 

 Experiência de elaboração de projectos de construção civil, de gestão 
e/direcção e/de fiscalização de obras de construção civil; 

 Ter domínio de Programas de informática actualmente usuais para 
trabalhos de arquitectura, engenharia civil e orçamentos de 
construção civil, incluindo desenho de plantas arquitectónicas, 
cálculos estruturais e gestão de projectos; 

 Ler, escrever e trabalhar com a língua Portuguesa e Inglesa; 

 Conhecimento de uma das línguas locais faladas em Molumbo será 
uma vantagem; 

 Ter residência e/disponibilidade para se fixar em Molumbo durante o 
período da implementação do projecto. 

Um (1) Oficial de 
Contabilidade e 
Administração 

Nível Médio/Bacharel 
em Contabilidade e 
Finanças e formação 
relevante em 
administração e 
logística. 

 Experiência mínima de 5 anos de trabalho nas áreas de 
Contabilidade, Administração e Logística em projectos de 
desenvolvimento comunitário, de preferência financiados por 
Agências Internacionais; 

 Ter domínio de trabalho com sistemas em aplicações informáticas de 
contabilidade e gestão Administrativo-financeira; 

 Ler, escrever e trabalhar com a língua Portuguesa e Inglesa; 

 Conhecimento de uma das línguas locais faladas em Molumbo será 
uma vantagem; 

 Ter residência e/disponibilidade para se fixar em Molumbo durante o 
período da implementação do projecto. 

Um (1) Assistente  
de Administração  
e  
Logística 

Nível Médio/Bacharel 
em Administração 
Pública e/ Gestão de 
empresas e em 

 Experiência mínima de 3 anos de trabalho nas áreas de 
Administração Finanças e Logística; 

 Ter domínio de informática na óptica do utilizador principalmente 
internet, emails e aplicações de Microsoft office; 



formação relevante 
em administração, 
finanças e logística. 

 Ler, escrever e trabalhar com a língua Portuguesa e algum 
conhecimento da língua inglesa; 

 Conhecimento de uma das línguas locais faladas em Molumbo será 
uma vantagem; 

 Ter residência e/disponibilidade para se fixar em Molumbo durante o 
período da implementação do projecto. 

 

Os interessados deverão submeter as suas candidaturas através de uma carta resposta dirigida ao 
Exmo. Senhor Director do Centro de Investigação e Transferência de Tecnologias para o 
Desenvolvimento Comunitário, acompanhado de Curriculum Vitae e de cópias de certificados 
relevantes. Os documentos deverão ser enviados para os seguintes locais: 
 

 Em Maputo: Centro de Investigação e Transferência de Tecnologias para o 
Desenvolvimento Comunitário, Rua John Issa, n.º 226, Cidade de Maputo, ou através 
do seguinte endereço electrónico: pvsm.concurso2017@gmail.com;  
 

 Em Molumbo: Secretaria do Governo do Distrito de Molumbo, Província da Zambézia, 
ou através do seguinte endereço electrónico: pvsm.concurso2017@gmail.com. 

 
 

Os Termos de Referência poderão ser obtidos nos mesmos locais, nas horas normais de expediente 
ou poderão ser solicitados no seguinte endereço electrónico:pvsm.concurso2017@gmail.com. 
 
Nota: Só serão contactados os candidatos pré-selecionados e as entrevistas profissionais irão decorrer no 
CITT para os concorrentes às vagas de nível central-Maputo e em Molumbo para os concorrentes ás vagas a 
nível local em datas a serem comunicadas aos candidatos pré-qualificados na seleção documental. 
 

Maputo, aos 31 de Julho de 2017 
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