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ANÚNCIO DE VAGA
TÉCNICO DE EDUCAÇÃO PARA O SECTOR DE
“RECONHECIMENTO DE COMPETÊNCIAS ADQUIRIDAS”
Local de Trabalho: Maputo
Duração do Contrato: 1 Ano (Renovável)
1. Este anúncio segue-se ao Anúncio Geral de Procurement para este Projecto que foi
publicado "on-line" no “Development Business” a 19 de Junho de 2006, e publicado em forma
documental, na edição Nr. 682, 16 de Julho de 2006.
2. O Governo de Moçambique, recebeu um crédito da Associação Internacional de
Desenvolvimento (IDA) e pretende aplicar parte dos fundos deste crédito para efectuar
pagamentos no âmbito da Contratação de um(a) Técnico (a) de Educação para o Sector de
Reconhecimento de Competências Adquiridas, no Secretariado Executivo da COREP,
Departamento de Qualificações e Formação.
3. O(A) Técnico(a) de Educação para o Sector de Reconhecimento de Competências
Adquiridas, reportará ao Gestor do Departamento de Qualificações e Formação e será
responsável por assegurar que o trabalho da sua área de intervenção possui a qualidade e
natureza requeridas, é de elevada qualidade e é desenvolvido de forma eficiente e dentro dos
prazos prescritos. As actividades a desenvolver poderão ser consultadas nos Termos de
Referência.
Qualificações e Experiência:
a) Possuir um grau Universitário com orientação em Educação Profissional;
b) Experiência comprovada em docência, planificação, implementação e gestão
pedagógica;
c) Conhecimento da Reforma da Educação Profissional, em particular no que
respeita à concepção do QNQP e aos procedimentos para a elaboração de
qualificações;
d) Conhecimento do mercado de trabalho formal e informal relevante no país;
e) Perfeito domínio da língua Portuguesa e residência em Moçambique no momento
da realização do trabalho;
f) Conhecimento da língua Inglesa será uma vantagem;
g) Boas habilidades de trabalho em equipa;
h) Competências de liderança participativa;
i) Capacidade de trabalhar sob pressão.

4. Os consultores serão seleccionados de acordo com os Procedimentos estabelecidos nos
‘Guidelines’ do Banco Mundial: Selecção e Emprego de Consultores pelos Mutuários do
Banco, Janeiro de 2011.
5. Os consultores interessados podem obter mais informações no endereço abaixo indicado,
das 8:30 às 15:30 horas.
6. Os CVs dos candidatos deverão vir acompanhados de uma carta justificando a razão pela
qual se candidatam à posição em epígrafe e deverão ser recebidos no endereço abaixo indicado
o mais tardar até 3 de Agosto de 2012. Encoraja-se a participação de candidatos do sexo
feminino. Apenas os candidatos seleccionados serão comunicados para a entrevista.
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