PROVÍNCIA DE SOFALA
SERVIÇO PROVINCIAL DE ECONOMIA E FINANÇAS
ANÚNCIO DE CONCURSO
No âmbito do Projecto DELPAZ-GL, Governação Local para a Consolidação da Paz,
componente a ser implementado com o apoio do UNCDF, numa iniciativa do Governo
com apoio da União Europeia, o SEPF de Sofala tem a incumbência de facilitar o
recrutamento da Assistência Técnica residente na Beira para os postos a seguir
indicados com os requisitos essenciais:
a). Gestor Regional do Projecto
• Licenciatura ou equivalente no ramo de gestão, administração pública, ciência
politica, ou outra especialização relevante;
• Mais de 10 anos experiência profissional comprovada nas áreas de planificação
local, governação participativa, desenvolvimento local e outras áreas
semelhantes. Experiência com comunidades rurais, capacitação institucional,
inclusão social, e promoção de paz será considerada vantajosa.
• Mais de 5 anos de experiência profissional (pós formação) na área de gestão de
projectos de doadores ou ONG’s;
• Fluência em português e capacidade de comunicar em inglês
• Outras capacidades interpessoais relevantes (ver os TdR para detalhas)
b). Assistente Administrativa e Financeira
• Licenciatura ou equivalente no ramo de gestão, contabilidade, ou outra
especialização relevante;
• Mais de 5 anos de experiência profissional (pós formação) na área de
administração e finanças de preferência no serviço público e em projectos de
doadores ou ONG’s;
• Fluência em português e capacidade de comunicar em inglês
• Outras capacidades interpessoais relevantes (ver os TdR para detalhes)
Neste contexto, são convidados os interessados a submeterem propostas
acompanhadas de uma carta de apresentação de uma página explicando os interesses e
motivações do candidato, a sua adequação para a vaga, pelo menos uma carta de
referência, bem como o seu currículo e cópias de certificados exigidos para o posto. O
concurso será válido a partir da data da 1ª da publicação deste anúncio até a data
indicada adiante e será regido em conformidade com o Regulamento de Contratação de
Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao
Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de Março.
Os candidatos interessados podem consultar os Termos de Referência em
www.mef.gov.mz ou nos endereços abaixo para onde devem, igualmente, ser enviadas
as suas candidaturas:
Serviço Provincial de Economia e Finanças de Sofala
Edifício do Governo Provincial, Rua Major Serpa, 1º andar, C.P. nº 515
Cidade da Beira - Sofala ou;
Direcção Nacional de Planificação e Orçamento
Ministério da Economia e Finanças
Av. Julius Nyerere, nº 446, Torre B, 6º andar, Maputo; www.mef.gov.mz
As candidaturas recebidas após a data de encerramento, no dia 13 de Março de 2021
não serão consideradas para este ciclo, mas serão mantidos na lista.
Serão apenas contactados os candidatos pré-seleccionados para entrevista.

