
 
 

Gabinete de Cooperação da Embaixada da Itália em Moçambique 
 

ANÚNCIO DE VAGA 
 

O Gabinete de Cooperação da Embaixada da Itália em Maputo, no âmbito do programa PRETEP (AID 
8095) financiado pelo Governo Italiano, pretende recrutar a tempo determinado um especialista júnior em 
cooperação internacional.  
 

Perfil:  Especialista júnior em cooperação Internacional 

Sede de trabalho:  Maputo, Moçambique, com possibilidade de deslocações dentro do Pais 

Entidade:  Programa PRETEP 

Duração:  12 meses, prorrogáveis 

Início do trabalho: ao fim do processo de selecção 

Data limite para aceitação das candidaturas: 08/12/2014 
 
TAREFAS: 
 

1. Fornecer apoio técnico-administrativo à Unidade de Gestão do programa (gestão do ciclo de 
projecto) para garantir o desenvolvimento das acções previstas, incluindo apoio na preparação de 
documentos de projecto e na realização das iniciativas planejadas; 

 
2. Garantir a integração do programa nas políticas de desenvolvimento de Moçambique, em 

particular no que diz respeito ao sector da Educação, promovendo a coordenação a nível central 
com outros programas de doadores e com as instituições governamentais, e participando à 
coordenação do Plano Estratégico da Educação e do Programa Integrado de Reforma do Ensino 
Técnico-profissional (PIREP), assistindo a Direcção Nacional para o Ensino Técnico (DINET) no 
quadro do processo de reforma em curso;  

 
3. Garantir a complementaridade do programa com as actividades realizadas, com outros fundos, 

por actores italianos no sector da Educação, Formação Profissional, Turismo, Agricultura e apoio 
à administração publica, além que com outros programas sectoriais promovidos ou financiados 
pela Cooperação Italiana; 

 
4. Garantir a coordenação e complementaridade do programa com as iniciativas de cooperação 

descentralizada e os programas de cooperação científica e universitária que envolvem a 
Universidade Eduardo Mondlane (UEM) e outras instituições universitárias e de investigação (em 
particular italianas e europeias) sobre assuntos ligados à formação e a promoção do emprego;  

 
5. Participação a missões de monitoria e avaliação e apoio aos peritos em missão de serviço. 

 
6. Outras tarefas prioritárias para o Gabinete/programa (comunicação, relações externas).  



REQUISITOS: 
 

1. Idoneidade física para o emprego; 
 
2. Licenciatura em ciências politicas, economia, direito ou outras disciplinas relacionadas com a 

cooperação internacional; 
 
3. Experiencia profissional de 24 meses, dos quais pelo menos 12 meses em países em 

desenvolvimento (de preferência na Africa sub-sahariana) no sector da cooperação 
internacional e conhecimento do sistema educativo moçambicano; 

 
4. Experiencia de formulação e gestão de projectos de cooperação e conhecimento dos 

procedimentos administrativos da Cooperação Italiana; 
 
5. Experiencia e capacidade de coordenação de grupos de trabalho heterogéneos em contextos 

multiculturais; 
 
6. Bom conhecimento da língua portuguesa e da italiana (nível C1 do quadro europeu de 

referencia), alem que da língua inglesa (B2); 
 
7. Bom conhecimento de aplicações informáticas (Word, Excel, Power Point e browsers de 

internet); 
 
8. Capacidades avançadas de organização e coordenação; 

 
9. Disponibilidade imediata; 

 
      OUTROS REQUISITOS: 

 
10. Idade não superior aos 65 anos no momento do expiração do aviso: 
 
11. Plenos direitos civis e políticos; 
 
12. Nenhum tipo de condena penal e nenhum tipo de menção registada no cadastro judicial; 
 
13. Não ser objecto de procedimentos penais ou administrativos; 
 
14. Não ter sido destituído, despedido ou decaído da função pública. 

 
A retribuição será adequada à experiência e às qualificações. 
Avaliação das candidaturas:  
O Gabinete de Cooperação da Embaixada da Itália em Maputo avaliara as candidaturas 
entregadas com base nos requisitos tais como acima indicados. A avaliação sucessiva das 
candidaturas individuais será efectuada por uma Comissão de Avaliação nomeada pela 
Embaixada de Itália em Moçambique.  



As candidaturas poderão obter um máximo de 20 pontos. Serão atribuídos 3 pontos cada um para 
os requisitos 2, 3, 4, 6, 7. Serão atribuídos 2 pontos cada um ao requisito 8 e à carta de 
motivação. Será atribuído 1 ponto ao requisito 5.  
 
Envio das candidaturas:  
 
Os interessados devem enviar a própria candidatura, em língua italiana, completa de:  
 

 Copia do Bilhete de Identidade 

 Curriculum Vitae em formato Europass 

 Carta de motivação 

 Passaporte linguístico Europass 

 Eventuais publicações 

 
Ao seguinte endereço email: utlmoz@italcoop.org.mz até 12:00 horas do dia 08/12/2014. 
 
Na candidatura deve ser indicado o domicílio, o número de telefone e o endereço de correio 
electrónico para qualquer comunicação. 
 
Serão contactados somente os candidatos considerados idóneos. 
 
Critérios de exclusão da selecção: 
 
Não serão tomadas em consideração as candidaturas que: 

- Não apresentem os requisitos indicados; 
- Sejam enviadas depois do prazo estabelecido no paragrafo anterior.  

 
 
 
 
 


