
 

 
 

PROJECTO DE RESILIÊNCIA RURAL DO NORTE DE MOÇAMBIQUE( MozNorte) 
 

ANÚNCIO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE  
 

Data: 27 de Setembro de 2021 
Identificação do Projecto: P174635  
 
1. O Governo de Moçambique, com o apoio do Banco Mundial está a elaborar o Projecto de Resiliência do Norte 

de Moçambique (MozNorte ). O Projecto terá a duração de 5 anos  (2021- 2026) e será implementado a nível 
de três províncias do Norte de Moçambique, nomeadamente:  Cabo Delgado, Nampula e Niassa. 
 

2. O MozNorte será implementado pela Fundação para Conservação da Biodiversidade (BIOFUND) em 
coordenação com três Ministérios (MADER,MTA, MIPAIP) e Instituições públicas  FNDS e ProAzul com o 
objectivo de Melhorar o acesso aos meios de subsistência das comunidades vulneráveis e a gestão dos recursos 
naturais em áreas rurais selecionadas do Norte de Moçambique e pretende aplicar parte do financiamento para 
Contratação de  Consultores Individuais. 
 

3. Para Garantir a implementação adequada das actividades do Projecto, a BIOFUND pretende contratar 
consultores individuais conforme a tabela abaixo: 

 

 
Referência  

 
Designação da     

Consultoria 

 
Critérios de avaliação da Manifestação de Interesse 

 
 
 
06/ANAC/M
OZNORTE/I
C/21 

 
 
 
Coordenador de 
Projectos para o 
MozNorte e SREP ( 
ANAC)  

• Grau universitário em Gestão Ambiental, Conservação da Natureza, 
Gestão de Projectos e outras áreas afins; 
• Conhecimentos avançados de Gestão de Projectos (desenho, 
planeamento, implementação e monitoria e avaliação); 
• Pelo menos 5 anos de experiência em gestão de projectos ou 
programas, com enfoque em iniciativas de conservação de 
biodiversidade, gestão comunitária de recursos naturais e pesquisa 
aplicada; 
• Experiência de gestão de projectos financiados por doadores 
bilaterais e multilaterais, como o Banco Mundial, União Europeia, 
Nações Unidas ou semelhante, é preferencial; 
• Mais de 5 anos de experiência operacional de campo em várias 
funções de gestão de áreas de conservação, nomeadamente a 
liderança de projectos, pesquisa e monitoria, gestão de recursos 
naturais, fiscalização, educação ambiental;  



• Trabalhar ou ter trabalhado numa das áreas-alvo de implementação 
do MOZNORTE ou PERS constitui uma vantagem;   
• Possuir boa capacidade de análise, pensar de forma estratégica, 
analisar e sintetizar dados e informação climática quantitativa e 
qualitativa diversa; 
• Fortes competências na gestão financeira, gestão ou ter gerido 
fundos de projectos financiados por doadores constitui uma vantagem; 
• Proficiência em Português e Inglês; 
•Será dada preferência aos candidatos de nacionalidade moçambicana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
01/BIOFUND
/MOZNORTE/
IC/21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gestor de Projectos 
para o MozNorte e 
SREP (BIOFUND) 

• Grau universitário em Gestão Ambiental, Conservação da Natureza, 
Gestão de Projectos e outras áreas afins,    
• Conhecimento comprovado na  Gestão de Projectos (desenho, 
planeamento, implementação e monitoria e avaliação); 
• Pelo menos 5 anos de experiência de gestão de projectos ou 
programas, com enfoque em iniciativas de conservação de 
biodiversidade, gestão comunitária de recursos naturais e pesquisa 
aplicada; 
• Experiência de gestão de projectos financiados por doadores 
bilaterais e multilaterais, como o Banco Mundial, União Europeia, 
Nações Unidas ou semelhante, é preferencial; 
• Mais de 5 anos de experiência operacional de campo em várias 
funções de gestão de áreas de conservação, nomeadamente a 
liderança de projectos, pesquisa e monitoria, gestão de recursos 
naturais, fiscalização, educação ambiental;  
•  Trabalhar ou ter trabalhado numa das áreas-alvo de implementação 
do MozNorte ou PERS constitui uma vantagem;   
•  Possuir boa capacidade de análise, pensar de forma estratégica, 
analisar e sintetizar dados e informação climática quantitativa e 
qualitativa diversa; 
• Fortes competências na gestão financeira, gestão ou ter gerido 
fundos de projectos financiados por doadores constitui uma vantagem; 
• Proficiência em Português e Inglês; 

 
 
 
 
 
 
02/BIOFUND/
MOZNORTE/IC
/21 

 
 
 
 
 
 
Assistente 
Financeiro(BIOFUND)  

•  Possuir o grau de licenciatura em contabilidade e auditoria, finanças, 
economia  ou áreas afins; 
• Ter no mínimo 3 anos de experiência de trabalho. Experiência como 
contabilista em projectos com financiamento externo é uma vantagem; 
• Possuir uma sólida compreensão de processos e regulamentos 
financeiros de agências internacionais; 
• Bons conhecimentos do MS Excel e Conhecimentos de informática 
(Word,  Power Point, etc) na óptica de utilizador, e do equipamento 
tecnológico de escritório.  
•  Domínio da língua portuguesa falada e escrita 
• Conhecimentos da  língua inglesa falada e escrita 
•Ter habilidade de comunicação e relacionamento interpessoal 

 
 
 
 

 
 
 
 

• Grau de Licenciatura em Sociologia, Antropologia, Desenvolvimento 
Rural ou áreas afins e com pelo menos 5 anos de experiência nas áreas 
relevantes; 



 
03/BIOFUND/

MOZNORTE/IC/
21 

 
Especialista de 
Salvaguardas 
(BIOFUND) 

• Ter experiência de 3 anos em gestão de projetos de maneio 
comunitário dos recursos naturais, conhecimentos técnicos em 
desenvolvimento rural e conservação e estabelecimento de 
relacionamento entre comunidades, sector privado e administração 
das áreas de conservação;  
• Experiência e capacidade de elaboração de relatórios e documentos 
informativos; 
• Ter experiência em liderança de equipas de trabalho; 
• Capacidade de trabalhar de forma independente em áreas remotas;  
• Fortes conhecimentos de informática, aplicações Microsoft (em 
particular, Word, Excel e PowerPoint); 
•Fluência em português,  escrito e falado (conhecimento de Inglês e 
Macua é uma vantagem) . 

 
4. A duração do contrato será de 24 meses, período integral, podendo ser renovado pelo mesmo período, 

mediante avaliação positiva  de desempenho. 
 

5. Assim sendo, a BIOFUND  convida a todos os interessados a manifestarem o seu interesse para realizar as tarefas 
acima referidas. Os candidatos serão seleccionados de acordo com os Procedimentos do Banco Mundial, 
conforme definido no Regulamento de Aquisições para Mutuários de Operações de Financiamentos de Projectos  
de Investimento de Bens, Obras, Serviços Técnicos e Serviços de Consultoria datado de Novembro de 2020, o 
método de contratação será Consultor Individual (IC). 

 
6. Os Candidatos Interessados e com o perfil exigido deverão enviar suas propostas de candidaturas que deverão 

consistir nos seguintes documentos: Carta de candidatura, CV, cópia dos diplomas ou certificados dos graus 
académicos e pelo menos 3 referências, até as 17 horas do dia 11 de Outubro de 2021 por email para o 
endereço: concursos@biofund.org.mz com o assunto referente e designação da consultoria. Apenas 
Candidatos pré selecionados serão contratados. 

 
7. Esclarecimentos adicionais e Termos de Referência poderão ser obtidos por email através do email 

concursos@biofund.org.mz  de segunda a sexta feira , das 7:30min ás 17 horas  
 

BIOFUND – Fundação para a Conservação da Biodiversidade 
Av. Tomás Nduda, 1038 
Maputo – Moçambique 

Tel. 21 499 958 
                                                                   Email: concursos@biofund.org.mz 
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