
 

Anúncio de vaga: 
Coordenador de Pesquisa da Associação Megafauna 

Marinha em Moçambique 
  

A Marine Megafauna Foundation (MMF) está comprometida com sua visão de um mundo onde 
humanos e vida marinha prosperam em conjunto. Pretendemos atingir essa visão desenvolvendo 
estratégias de conservação duradouras, baseadas em investigação pioneira, garantindo ações de 
conservação locais e defendendo a proteção global da vida marinha. 
Embora a MMF realize pesquisas em diversos países do mundo, o principal centro de operações 
está localizado na Praia do Tofo, Inhambane, através da Associação Megafauna Marinha, 
registada em Moçambique. 
 
Esta posição é baseada em Moçambique. 
 

Descrição geral do trabalho 
 
A operar desde 2009, a AMM lidera mundialmente um programa de pesquisa e conservação 
focado em espécies marinhas ameaçadas, incluindo mantas e tubarões-baleia. À medida que a 
associação cresce, desejamos continuar e expandir este trabalho, contribuindo para o 
desenvolvimento e capacitação de estudantes e cientistas moçambicanos. 
Irás liderar esses dois projetos:  
(1) coordenar e participar de projetos de pesquisa e conservação de megafauna, com ajuda 
especializada da equipe científica internacional de MMF; e  
(2) apoiar o desenvolvimento de parcerias nacionais de pesquisa e recrutar e supervisionar 
projetos de graduação e pós-graduação. 
Esta posição é perfeita para uma pessoa moçambicana talentosa e ambiciosa com experiência 
em biologia marinha e com capacidade comprovada de liderança. Irás ser orientado por cientistas 
especialistas, e há oportunidades significativas para o desenvolvimento profissional e 
crescimento pessoal nessa função. 
 
 
Responsabilidades 

 
●        Gerir e participar em projectos científicos e operações do dia a dia e requisitos 
administrativos relevantes para a equipa de pesquisa em Moçambique. 
●       Gerir o desenvolvimento e a execução do Programa de Bolsas de Estudo de Pesquisa para 
estudantes graduados moçambicanos. 
●        Recrutar e gerenciar assistentes de pesquisa voluntários e supervisionar projetos de 
pesquisa de pós-graduação. 
●        Gerir projetos, parcerias e relações com os principais cientistas do MMF e interagir com 
pesquisadores visitantes. 



 

●        Procurar oportunidades de financiamento, juntamente com a equipe de captação de 
recursos, para financiar projetos atuais e futuros,  
●        Gerir os gastos diários do orçamento e produzir relatórios financeiros para os projetos em 
andamento. 
●        Desenvolver e gerir relações internamente entre os diferentes departamentos do MMF e 
externamente com institutos de investigação governamentais, a Universidade Eduardo Mondlane, 
o Museu de História Natural e outras universidades e principais partes interessadas em 
Moçambique. 
●        Participar na equipe que toma decisões em Moçambique, assegurar que a organização siga 
os padrões mais relevantes para processos internos, estratégia e implementação da visão. 
●        Liderar e participar de eventos do MMF, como campanhas de conscientização da 
comunidade e exercícios de formação de equipes. 
  
 
Elegibilidade e qualificações 
 
●        Nacional Moçambicana/o. 
●        Formada/o em Biologia, Biologia Marinha, Conservação ou assunto relacionado. Um 
Mestrado é desejável. 
●        Experiência de trabalho na área acadêmica e / ou de ciências da conservação e / ou 
ciências sociais, de preferência com redes de pesquisa estabelecidas em Moçambique. 
●        Desenvolvimento de habilidades de gerenciamento de projetos e tempo. 
●        Proficiência profissional em Inglês e Português, excelente habilidade para comunicação 
oral e por escrito, e facilidade em estabelecer e manter relações profissionais. 
●        Mergulhador SCUBA, pelo menos PADI Open Water ou equivalente. 
●        Um histórico de publicações científicas é desejável. 
●        Um histórico de supervisão de estudantes universitários é desejável. 
●        Capaz de inspirar os outros ao redor com sua paixão pela incrível biodiversidade marinha 
do oceano. 
 
 
Benefícios 
 
●        Acomodação gratuita com quarto privativo na Praia do Tofo. 
●        Remuneração adequada para cobrir todas as despesas: salário mensal competitivo será 
aplicado, este pode ser aumentado com base na aquisição de financiamento de projeto adequado 
e experiência na função. Um contrato renovável de dois anos será oferecido, incluindo um 
período probatório de 3 meses. 
●        Treinamento intensivo em pesquisa e métodos de conservação e outras excelentes 
oportunidades de desenvolvimento pessoal. 
  
 



 

Informação adicional 
 
Para ser considerado, por favor, envie os seguintes documentos por e-mail para o Dr. Nelson 
Miranda nelson.miranda@marinemegafauna.org e recruitment@marinemegafauna.org 
 
●        Carta de interesse 
●        Curriculum vitae completo, incluindo três referências 
 
Prazo de inscrição: 5 de Julho de 2018 
 
Data de início do trabalho: o mais cedo possível em Julho / Agosto de 2018 
 
Os candidatos serão submetidos a um processo de seleção competitivo: 
 
Rodada 1: entrevistas para selecionar a lista dos candidatos finalistas (Skype / WhatsApp). 
Rodada 2: Os candidatos finalistas selecionados serão convidados a Tofo para uma orientação de 
1 semana e seleção final. 
Seleção final: um candidato será selecionado e será oferecido o cargo. 
Período probatório: Após a aceitação, um período probatório de três meses começará. 
Entrega do cargo: O candidato selecionado passará pelo período de entrega de cargo de quatro 
semanas, assistido pelo Coordenador de Pesquisa anterior. 
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