
 

 

 

 

 

SOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÕES DE INTERESSE  

SERVIÇOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL 

CONTRATAÇÃO DE 02 ASSISTENTES DE CONSERVAÇÃO PARA O PARQUE NACIONAL DE MAPUTO 

País: Moçambique 

Data: 30 de Agosto de 2022 

  Identificação do Projecto: MOZBIO II - P166802 

Fonte de Financiamento: IDA- D3720-MZ 

Referência do Contrato: 25/FNDS/MOZBIO2/IC/22 e 26/FNDS/MOZBIO2/IC/22 

 

O Governo de Moçambique, recebeu um donativo da Associação Internacional de Desenvolvimento (IDA) 
para financiar os custos do Projecto de Conservação e Desenvolvimento da Biodiversidade em Moçambique 
(MOZBIO II) e pretende aplicar parte desse crédito para pagamentos no âmbito da Contratação de 02 
Assistentes de Conservação para o Parque Nacional de Maputo. 

O projecto MozBioI II focaliza-se em três áreas geográficas de intervenção: Paisagem do Complexo de 
Marromeu (Distritos de Marromeu, Cheringoma e Muanza), Paisagem de Chimanimani (Distrito de 
Susssundenga) e Paisagem de Matutuíne (Distrito de Matutuíne). 

A descrição detalhada dos serviços pode ser encontrada nos  termos de referência, os quais podem ser 
solicitados através do email seguinte: concursos@biofund.org.mz. 

Deste modo, a Fundação para a Conservação da Biodiversidade (BIOFUND) como agência implementadora 
do projecto, convida os candidatos interessados e com o perfil requerido a submeterem as suas propostas 
de candidatura, apresentando os seguintes documentos: (i) carta de candidatura; (ii) Curriculum Vitae; (iii) 
cópia de certificados de habilitações académicas e profissionais; e (iv) 3 referências que poderão ser 
contactadas durante o processo de avaliação. 

Os requisitos mínimos de qualificação incluem: 

a) Nível universitário em Conservação da Biodiversidade, Fauna Bravia, e outras áreas afins; 

b) Pelo menos 12 meses de experiência de trabalho na área de mitigação de conflito Homem-Fauna 

Bravia; 

c) Conhecimentos comprovados na área de gestão de conservação, desenvolvimento comunitário e da 

fauna bravia, em particular nas áreas de conservação; 
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d) Conhecimentos das Políticas moçambicanas relacionadas com a Conservação da biodiversidade e 

desenvolvimento comunitário e Turismo, por exemplo: Lei do Turismo, Lei de Conservação, Lei da Terra, 

Lei do Ambiente e seus regulamentos; 

e) Experiência e capacidade de elaboração de relatórios e documentos informativos;  

f) Domínio da língua inglesa como instrumento de trabalho. 

Chama-se atenção aos consultores interessados para a secção III, parágrafo 3.14, 3.16 e 3.17 do 
Regulamento de Aquisições do Banco Mundial “Procurement Regulations for IPF Borrowers” de Novembro 
de 2017, que estabelece a política do Banco Mundial no concernente aos conflitos de interesse. 

O Consultor Individual será seleccionado de acordo com o método Selecção de Consultor Individual (IC), 
estabelecido no Regulamento de Aquisições. 

As manifestações de interesse deverão ser submetidas através do endereço eletrónico 
concursos@biofund.org.mz, até as 17:00 horas do dia 15 de Setembro de 2022, colocando como título do 
email: “25/FNDS/MOZBIO2/IC/22 e 26/FNDS/MOZBIO2/IC/22   - Contratação de dois Assistentes de 
Conservação para o Parque Nacional de Maputo”. A não indicação do assunto pode fazer com que a 
candidatura não seja considerada. 

Só serão contactados candidatos pré-selecionados. 

 

BIOFUND – Fundação para a Conservação da Biodiversidade  

Rua Dos Sinais, 50 

Maputo, Moçambique 

Tel. 21 499 958 

Email: concursos@biofund.org.mz 
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