REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DE TERRA E AMBIENTE
ADMINISTRAÇÃO NACIONAL DAS ÁREAS DE CONSERVAÇÃO
PARQUE NACIONAL DO GILÉ

ANÚNCIO DE VAGAS
O Governo de Moçambique, através do Ministério da Terra e Ambiente/Administração Nacional
das Áreas de Conservação do, tem, desde 2007, um Acordo com a Fundação François SommerFundação Internacional para a Gestão da Fauna (FFS-IGF) para o Apoio Técnico e Financeiro a
de Gestão e Desenvolvimento do Parque Nacional do Gilé.

É neste âmbito que a FFS-IGF pretende contratar para o Parque Nacional do Gilé, 4 Técnicos para
reforçar o quadro de pessoal no sector de Desenvolvimento Comunitário dos quais: 1 Oficial de
Desenvolvimento Comunitário e 3 técnicos de campo.

1.











Requisitos Para Oficial de Desenvolvimento Comunitário
Ter nacionalidade moçambicana; com idade compreendida entre 18-35
Conhecimento de línguas lomwe/macua, é uma vantagem;
Capacidade de trabalhar sob pressão e em zonas remotas;
Capacidade de trabalhar com autonomia e responsabilidade;
Habilidades de comunicação, coordenação e trabalho em equipa;
Ter carta de Condição de Moto
Grau de Licenciatura em Desenvolvimento Rural, agronomia, Engenharia Florestal ou
conservação dos recursos naturais;
Ter pelo menos 2 anos de experiência em trabalhos de Educação Ambiental, saúde,
conservação de recursos naturais;
Conhecimento do Português essencial, conhecimento do inglês uma vantagem;
Ter Conhecimentos sobre Mitigação de Conflito Homem-Fauna Bravia

1.2. Requisitos para Técnicos de Campo
 Nacionalidade moçambicana idade compreendida entre 18-35 anos de idade
 Domínio da língua Lomwé é essencial;
 Experiência de trabalho comunitário;
 Experiencias em projetos ligados a Conservação da biodiversidade, Género, Agricultura
de Conservação;



Capacidade de trabalhar com autonomia e responsabilidade;
Conhecimento do Português é essencial;







Conhecimento em Apicultura é uma vantagem;
Carta de condução de moto é uma vantagem;
Ter noções básicas sobre Mitigação de conflito Homem-Fauna Bravia ;
Ter ensino técnico profissional na área de agricultura, floresta, desenvolvimento rural e
áreas afins
As candidaturas dos membros das comunidades locais estão encorajadas

2. Local de trabalho
O local de trabalho é no Parque Nacional do Gilé, nas comunidades que vivem na sua Zona Tampão
3. Documentos Exigidos
Os documentos exigidos para os candidatos são: CV, fotocópia do BI (Dentro do prazo), certificado de
habilitações literárias, registo criminal valido e carta de motivação.

Os interessados poderão submeter suas candidaturas no endereço físico do Parque Nacional do
Gilé, Localizado no acampamento de Musseia, Posto Administrativo de Mulela distrito de Pebane,
Província da Zambézia ou através dos endereços eletrónicos.
f.bonde@parquenacionaldogile.gov.mz
s.mudodiua@parquenacionaldogile.gov.mz
b.guillot@parquenacionaldogile.gov.mz

4. Validade: O concurso é valido até dia 10 de Fevereiro de 2022, apenas os candidatos
selecionados serão contactados para entrevistas, Incentiva-se as candidaturas de Mulheres.

