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Anúncio para a contratação de um especialista 

 
Compilação das informações relevantes e elaboração da proposta para a in-

clusão da Reserva Especial de Maputo na Convenção de Ramsar. 
 

 
 
O projecto SECOSUD 2 pretende contractar um especialista para a seguinte prestação 
de serviços. 
 
COD: RAM-8-2021 
 

 
 

 
2. Introdução 
O Projecto SECOSUD II (http://www.secosud2project.com) é financiado pela 
Agência Italiana para a Cooperação para o Desenvolvimento e implementado através 
da colaboração da Universidade Sapienza de Roma e da Universidade Eduardo 
Mondlane em Maputo com o seu Departamento de Biologia. 
O projecto visa consolidar as capacidades dos decisores responsáveis pelo ordena-
mento do território e gestão dos recursos naturais, bem como promover a sua utiliza-
ção no apoio à harmonização dos processos de ordenamento do território a nível na-
cional, regional e internacional. O objetivo final é impulsionar a conservação da 
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biodiversidade e o desenvolvimento econômico sustentável na região da SADC, de 
forma consistente com os objetivos da CDB e em sinergia com os da UNCCD e UN-
FCCC. Neste âmbito, um dos objectivos è propor a Reserva Especial de Maputo para 
inclusão entre as zonas húmidas de importância internacional protegidas pela Con-
venção de Ramsar; por isso a Unidade de Gestão do Projecto (UGP) pretende con-
tractar um especialista ao fim de colectar dados necessários e preparar a proposta para 
submeter o pedido ao comitê Ramsar. 
 
3. Objectivo e resultados  
São objectivos do contrato e resultados esperados: 

1. Recolha e compilação de informação relevante para preencher o formulário da 
Convenção de Ramsar envolvendo a reserva especial de Maputo; 

2. Elaboração gráfica e data base georreferenciado dos dados colectados no campo; 
3. Preparação do segundo rascunho, em português, para apresentação ao Ministério 

de Terras e Meio Ambiente. 
Ao fim do processo o especialista acompanhará as etapas subsequentes da proposta 
até sua submissão ao comitê Ramsar, embora isso não constitua uma condição para o 
cumprimento dos termos contratuais. 
 

4. Requisitos e Perfil Desejado  do Especialista 
 
São requisitos obrigatórios: 

- Formação universitária em zoologia-ornitologia; 
- Conhecimento comprovado dos assuntos relacionado com as Terras húmidas; 
- Pelo menos 5 anos de experiência de trabalho em biótopos de Terra húmidas 
-  Domínio das línguas portuguesa e inglesa.  

 
São requisitos preferenciais: 

- Polo menos 10 anos de experiência a trabalhar em Terras húmidas a nível 
nacional e regional; 

- Participação na elaboração do Ramsar Information Sheet (RIS) na proposta 
para qualificação de uma terra húmida de importância internacional; 
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- Conhecimento comprovado do uso integrado das Terras húmidas de 
importância internacional; 

 
Requer-se disponibilidade imediata. 
O presente anúncio não constitui necessariamente um vínculo entre a Unidade de 
Gestão e os candidatos. 
 
 
Candidaturas. 

• Os/As interessados/as devem enviar as suas candidaturas acompanhadas com 
Curriculum Vitae,  

• pelo menos 3 referências (preferivelmente referidas aos últimos encargos) 
• copias de certificados de habilitações  

até às 24 de Setembro, as 12 horas (hora de Maputo) para: 
info@secosud2project.com 
 
 
 
Todas as candidaturas serão tratadas com o maior sigilo. 

 

A UGP do projeto terá o direito de suspender ou cancelar o processo de recrutamento, no caso de 
falta de candidatos competentes, ou falta de cobertura financeira para a contratação do candidato 
selecionado ou qualquer outra incompatibilidade entre o serviço solicitado e as condições dgerais e 
execução do projeto Secosud II. A classificação final deste procedimento de seleção poderá ser 
utilizada para o recrutamento de posições homólogas, com as mesmas competências dentro do 
projeto.  

Todas as candidaturas serão tratadas com o necessário sigilo e privacidade pela UGP e comissão 
de avaliação. 


