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ANÚNCIO DE VAGA 

 
A Unidade de Gestão do Projecto “Conservação e uso equitativo da biodiversidade na região SADC”, 
financiado pela Agência Italiana de Cooperação para o Desenvolvimento e implementado pelas 
Universidades Eduardo Mondlane e Sapienza de Roma, pretende contratar: um Motorista-Assistente 
Logístico. Para o efeito aceita candidaturas de pessoas qualificadas e com experiência comprovada. 
 
MOTORISTA / ASSISTENTE LOGÍSTICO 
 
COD: LOG.ASS-1-2020 
 

Posição  Motorista - Assistente Logístico 

Objecto 
Garantir o transporte de pessoas e bens para as atividades do projeto de 
forma segura e eficiente, apoiando a coordenação na gestão logística do 
escritório e das atividades de campo 

Local de trabalho Maputo 

Duração Até 31 de Outubro de 2021 (com 3 meses de período probatório)  

Início Na conclusão do processo de seleção 

   prazo para 
responder à vaga 

15 de Novembro de 2020 

 

1. PERFIL E RESPONSABILIDADES 

• Conduzir o veículo de projeto para movimentação de recursos humanos e bens nas atividades 
do projeto na cidade de Maputo e missões de campo nas áreas de interesse, respeitando as 
regras do código e as medidas de segurança, especialmente a respeito dos passageiros; 

• Apoiar a Unidade de Gestão do Projecto na gestão do escritório e das atividades, com 
particular enfoque em respeito dos procedimentos logísticos e de aquisição com relativa 
documentação; 

• Manter a funcionalidade dos veículos de projecto, efetuando controles de rotina diários e 
reportando a coordenação no caso de danos ou mau funcionamento que possa por em perigo 
as atividades e especialmente os passageiros; 

• Verificar as certificações do veículo (seguros, taxas …) e manter na hora o diário de bordo do 
mesmo, segundo os formatos do projeto; 

• Assistir nos procedimentos de aquisição (suportando na entrega de pedidos de cotações, 
avaliação dos bens e modalidades de entrega/pagamentos), de manutenção ordinária do 
escritório e funcionamento (pagamento de taxas, contacto com artesãos, entrega de cartas…) 

• Outras actividades compatíveis com o perfil de motorista / assistente logístico a serem 
concordadas com o empregador. 

 

2. REQUISITOS NECESSÁRIOS 

• Mínimo 5 anos de experiência profissional no âmbito da condução de veículos e na logística 

• Carta de condução veículos ligeiros  



    
 

 

 

 

Conservation and equitable use of biological diversity in the SADC region – AID9695 

CUP: B82I14004410005 
 

 

 

 

 

• Bom conhecimento do Português, escrito e oral; 

• Habilidade na condução de viaturas 4 x4 em segurança também em condições extra-urbanas; 

• Habilidade na manutenção ordinária e controle mecânico de veículos 4x4. 

3. REQUISITOS PREFERÊNCIAIS 

• Formação Técnica de nível médio em Administração, Gestão ou semelhante;  

• Experiência de trabalho com ONG’s, organizações internacionais ou agências de cooperação 
será uma vantagem; 

• Conhecimento de informática ao nível de utilizador (MS Word, Excel, email, etc.)  

• Conhecimento do Inglês e Italiano será uma vantagem. 
 

4. SALÁRIO 

O salário será calculado conforme ao nível de formação e a experiência do selecionado, de acordo aos 
limites e tabelas institucionais respeitando os limites definidos no art.11, 6 da deliberação n. 220 de 
2013 do Ministério Italiano de Assuntos Estrangeiros e Cooperação. 

 

5. APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURAS 

As candidaturas deverão incluir: 1) Curriculum vitae em Português; 2) Carta de Motivação; 3) 
copia de B.I/Carta de condução; 4) endereço e-mail e num. de telefone 
 
O último dia útil para apresentação de candidaturas será  15 de Novembro de 2020 as 12.00 Horas. 
As candidaturas entregues após o prazo acima mencionado não serão consideradas para o efeito.  
Aconselha-se a apresentação das candidaturas que reúnam os requisitos necessários indicados no 
presente anuncio de vaga. 
 
As candidaturas deverão ser entregues ou enviadas a mão para: 
 
Projecto “Conservação e uso equitativo da biodiversidade na região SADC” 
UEM - Departamento de Ciências Biológicas, Gabinete B7 
Campus principal  - Av. Julius Nyerere - MAPUTO 
 
Ou ao endereço e-mail: info@secosud2project.com 

A Unidade de Gestão do Projecto poderá utilizar colóquios ou provas práticas para verificar as reais 
competências dos candidatos pré-selecionados.  

 
6. CLÁUSULA DE SALVAGUARDA  

A Unidade de Gestão do Projeto “Conservação e uso equitativo da biodiversidade na região SADC”, 
reserva-se o direito de cancelar o processo de seleção no caso de condições especiais avaliadas  pela 
autoridade competente. A Unidade de Gestão do Projeto “Conservação e uso equitativo da 
biodiversidade na região SADC” reserva-se o direito de cancelar a seleção no caso de ausência de 
candidatos reputados suficientemente competentes ou em caso de falta de fundos financeiros a 
cobertura da contratação. A classifica gerada pela presente seleção poderá ser usada para a seleção 
de novo pessoal com as mesmas competências dentro do projeto. 

Todas as candidaturas serão tratadas com o maior sigilo. 


