PROGRAMA DE LIDERANÇA PARA CONSERVAÇÃO DE MOÇAMBIQUE-PLCM
TERMOS DE REFERÊNCIA PARA ESTÁGIOS PRÉ-PROFISSIONAIS
1ª Chamada: Outubro 2019

I.

CONTEXTUALIZAÇÃO

A Fundação para a Conservação da Biodiversidade – BIOFUND é uma organização privada,
de utilidade pública sem fins lucrativos. A Fundação tem por missão: “apoiar a conservação
da biodiversidade aquática e terrestre e o uso sustentável dos recursos naturais,
incluindo a consolidação do sistema nacional das áreas de conservação”.
A BIOFUND implementa de 2019 a 2023 o Programa de Liderança para Conservação de
Moçambique (PLCM), incorporado no Projecto MozBio2 financiado pelo Banco Mundial, que
tem como objectivos: (1) a melhoria da capacidade institucional do sistema nacional de
conservação, (2) Motivar e atrair jovens qualificados para o sistema de conservação e (3)
Atrair o público em geral, e os jovens em particular para a rede de comunidade de
conservação.
Neste âmbito, em cumprimento do objectivo 2 deste programa, a BIOFUND realiza a primeira
edição do programa de estágios pré-profissionais.

II.

OBJECTIVOS

O programa de estágios enquadra-se no segundo objectivo do PLCM (motivar e atrair jovens
para a conservação) proporcionando oportunidades de desenvolvimento profissional para
estudantes do ensino superior (dos cursos listados no anexo 1) de forma a contribuírem
activamente para a conservação da biodiversidade em Moçambique.
Pretende-se que o programa proporcione oportunidades de crescimento e aprimoramento
profissional para que os estagiários possam evoluir a partir do desenvolvimento das suas
potencialidades e competências .
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III.

DESCRIÇÃO DO ESTÁGIO

O PLCM pretende recrutar estagiários para integrarem equipes de trabalho das instituições
abaixo referidas:
INSTITUIÇÃO

LOCAL DE ESTÁGIO

1. Fundação para a conservação da biodiversidade

Cidade de Maputo

(BIOFUND)
2. Administração Nacional das Áreas de Conservação

Cidade de Maputo

(ANAC)
3. Centro Terra Viva (ONG de Investigação e Advocacia

CTV/Reserva Marinha Parcial

Ambiental)
4. Áreas

de

da Ponta do Ouro
Conservação

(Parques

e

Reservas

Todo País

Nacionais)

O estágio terá a duração de seis (6) meses. O estagiário prestará serviços num mínimo de
20 horas por semana durante o período acima descrito.

Resultados Esperados do Estágio
Espera-se que no final do estágio o estudante tenha adquirido:
•

Uma visão e consciência sobre a importância da conservação da biodiversidade em
Moçambique;

•

Habilidades básicas e práticas necessárias e sinta-se motivado para fazer carreira
profissional no sector da conservação biodiversidade;

•

Conhecimento sobre a realidade de uma Instituição de conservação/Área de
Conservação;

•

Habilidades de comunicação profissional;

•

Habilidades de trabalho em equipe.

Actividades Previstas para o Estágio
•

Integração nos diferentes programas/actividades da instituição que irá acolher o
estagiário, sob orientação de um funcionário/colaborador da equipe da instituição;

•

Trabalho de campo nas ACs, quando relevante;

•

Participação em actividades do PLCM, quando necessário.

•

Apresentação (verbal e escrita) de um relatório de estágio mencionando todas as
actividades desenvolvidas assim como os constrangimentos encontrados e as lições
aprendidas ao longo do processo.
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Remuneração
O estágio é não remunerado, porém um subsídio mensal será coberto pelo Programa. Caso
o desempenho das funções exija deslocações para fora da cidade de Maputo (no caso dos
estágios em Maputo), as ajudas de custo serão suportadas conforme as tabelas em vigor nas
instituições.

IV.

REQUISITOS GERAIS DE CANDIDATURA PARA O ESTÁGIO

•

Nacionalidade moçambicana;

•

Idade até 30 anos;

•

Recém-graduados (2017, 2018 e 2019) com nível de licenciatura, em uma
universidade (nacional ou internacional) reconhecida, com média mínima de
conclusão de curso de 14 valores;

•

Residência no local do estágio (excepto para as candidaturas para as Áreas de
Conservação, em que a acomodação se necessário, será coordenada no local);

•

Ter interesse sobre o ambiente e conservação da biodiversidade em Moçambique;

•

Domínio de informática na óptica do utilizador (Word, Excel, PowerPoint,
conhecimento em GIS constitui uma vantagem);

•

Excelentes habilidades de comunicação oral e escrita em Português. O domínio do
inglês e/ou do francês serão condições de preferência;

•

Capacidade de síntese e sistematização;

•

Capacidade de trabalhar em equipe;

•

Disponibilidade para permanecer ao longo do estágio numa Área de Conservação, se
necessário;

•

V.

Disponibilidade para realizar viagens nacionais e internacionais, se necessário.

DOCUMENTOS DE CANDIDATURA

Os potenciais candidatos deverão submeter os seguintes documentos:
a) Carta de motivação (descrevendo suas motivações para trabalhar em conservação).
b) (1) Carta de Recomendação de um dos seus professores da universidade ou de outras
pessoas de reconhecida experiência académica ou laboral (com o respectivo
contacto).
c) Curriculum Vitae.
d) Certificado ou Diploma de Conclusão de Curso.
e) Cópia do documento de identificação.

As

candidaturas

deverão

ser

feitas

(exclusivamente)

por

via

do

site

www.emprego.co.mz/vaga/estagiarios-m-f-biofund, até ao dia 31 de Outubro de 2019.
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VI.

PROCESSO DE SELECÇÃO

O processo irá compreender três fases:
1. Análise Documental – avaliação dos documentos de candidatura de acordo com os
critérios de candidatura.
2. Entrevista – auscultação das informações fornecidas no documento de candidatura.
3. Selecção Final – identificação dos melhores candidatos (40% - avaliação documental
e 60% - entrevista).
Todas as fases terão um carácter eliminatório.

O programa reserva o direito de contactar apenas os candidatos pré-seleccionados para as
entrevistas.

Nota: O PLCM é um programa de oportunidades iguais, assim sendo, encorajamos a
candidatura de mulheres e homens.

Maputo, 14 de Outubro de 2019
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ANEXO 1 - ÁREAS DE FORMAÇÃO ABRANGIDAS
•

Conservação da biodiversidade;

•

Gestão de Recursos naturais;

•

Ecologia;

•

Ciências Ambientais;

•

Ciências Biológicas;

•

Ciências Aquáticas;

•

Biologia Marinha;

•

Gestão Ambiental;

•

Ciências florestais;

•

Ciências agronómicas;

•

Ciências da Comunicação;

•

Jornalismo;

•

Relações Públicas;

•

Sociologia e Antropologia;

•

Administração Pública;

•

Turismo;

•

Economia;

•

Gestão;

•

Desenvolvimento Rural;

•

Ciências Animais e Veterinárias.
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