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TERMOS DE REFERÊNCIA PARA ESTAGIÁRIOS  

 

I. BIOFUND 

A Fundação para a Conservação da Biodiversidade – BIOFUND é uma instituição 
Moçambicana com caracter de utilidade pública e sem fins lucrativos. A BIOFUND tem por 
missão: “apoiar a conservação da biodiversidade aquática e terrestre e o uso sustentável 
dos recursos naturais, incluindo a consolidação do sistema nacional das áreas de 
conservação”. 

A BIOFUND iniciou em 2016 o financiamento às Áreas de Conservação. Em 2017 expandiu 
esta actividade, alargando a sua área de trabalho em termos de monitoria e avaliação, 
comunicação entre outros. A BIOFUND tem também um papel relevante na compilação, 
disseminação de informação e conhecimento sobre a biodiversidade no país, com a realização 
regular de eventos públicos em parceria com ministérios, governos provinciais, ONGs, 
instituições de pesquisa e interesses privados.  

II. OBJECTIVOS  

Integração de estagiários com nível de licenciatura no programa de trabalho da BIOFUND está 
em consonância com o Objectivo Estratégico 3 do seu Plano Estratégico. A disseminação do 
conhecimento sobre a biodiversidade também serve o propósito de facilitar e promover o 
treino de quadros nacionais na área de conservação.  

A BIOFUND pretende recrutar estagiários para integrarem a equipa de trabalho, por períodos 
máximos de 6 meses. O processo de integração regular de estagiários iniciou em Março de 
2017, e pretende-se que os novos estagiários tenham sobreposição com os estagiários 
antecessores, para facilitar a partilha de conhecimento e métodos de trabalho. 

 

III. PRINCIPAIS RESPONSABILIDADES DO ESTAGIÁRIO  

 

Sob a orientação do Director de Programas e/ou do Director de Administração e Finanças, 
o(s) estagiário(s) apoiarão na implementação dos programas da BIOFUND, com especial 
enfoque: 

 No acompanhamento da monitoria dos projectos financiados pela BIOFUND nas Áreas 
de Conservação no país; 
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 No apoio e assistência à organização de eventos de promoção da biodiversidade  
(exposições, feiras, debates, e outros); 

 No apoio à compilação e divulgação de informação/conteúdos em bases de dados, no 
website da instituição e outros meios de comunicação (social media, brochuras, 
newsletter e outros); 

 Na assistência na preparação e elaboração de relatórios técnicos dos projectos da 
BIOFUND ou com ela relacionada; 

 No apoio ao desenvolvimento de conceitos, propostas, planos e orçamentos para 
novos projectos de protecção da biodiversidade; 

 

IV. REGRAS DO ESTÁGIO 

 

Horário e Local de Estágio 

O estagiário prestará serviços um mínimo de 20 horas por semana durante um período de 
seis meses e estará baseado nos escritórios da BIOFUND na cidade de Maputo, com a 
possibilidade de deslocações as províncias onde existirem projectos financiados pela 
BIOFUND. 

Dependendo das exigências por causa do seu programa de estudo, este horário poderá ser 
alterado em concordância com a BIOFUND. 

O estágio pode ser por tempo parcial ou tempo inteiro, dependendo das condições 
previamente acordadas. 

 

Remuneração 

O estágio é não remunerado, porém um pequeno subsídio para os custos de deslocação será 
providenciado. Caso o desempenho das funções exija deslocações para fora da cidade de 
Maputo, as ajudas de custo serão suportadas pela BIOFUND conforme as tabelas em vigor na 
instituição. 

 

V. REQUISITOS DE CANDIDATURA PARA O ESTÁGIO 

 

• Nacionalidade moçambicana 

• Idade até 30 anos 

• Estudantes: A frequentar o último ou penúltimo ano de licenciatura numa 
universidade reconhecida ou mestrado, nos domínios de conservação da natureza, ambiente, 
gestão de recursos naturais, florestas, fauna, biologia, ecologia, e ainda comunicação, 
jornalismo e áreas afins. 

  Recém-graduados: Licenciados ou com mestrado terminado à menos de 1 ano, 
nas áreas acima mencionadas. 
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• Ter interesse sobre o ambiente e conservação da natureza em Moçambique; 

• Boa capacidade de relacionamento;  

• Domínio de informática na óptica do utilizador (Word, Excel, conhecimentos 
em GIS constitui uma vantagem);  

• Excelentes habilidades de comunicação oral e escrita em Português. O domínio 
do inglês e/ou do francês serão condições de preferência. 

 

Como se Candidatar 

Candidatos potenciais devem enviar o seu CV, junto com uma carta de motivação, explicando 
os seus motivos para procurar um estágio na BIOFUND. Os Candidatos pré selecionados serão 
chamados para entrevistas antes da selecção final. Somente estes candidatos serão 
contactados. 

As cartas de candidatura deverão ser acompanhadas pelo CV do candidato e dirigidas à 
BIOFUND - Av. Tomas Nduda, n° 1038, Maputo, ou por email para 
projectos@biofund.org.mz, até ao dia 28 de Julho de 2017.  

 

 

 

 

Maputo, 28 de Junho de 2017 


