
 

 

 

VAGA PARA TÉCNICO/A AMBIENTAL EM NHAMATANDA 

 
A Livaningo, uma organização não-governamental moçambicana que luta pela defesa do meio 

ambiente, justiça social e bem-estar das comunidades, está a recrutar um (a) (1) Técnico 

Ambiental para o fortalecimento dos Comités de Gestão de Recursos Naturais, 

desenvolvimento de meios de vida nas comunidades e inclusão de género para o distrito de 

Nhamatanda, em Sofala. 

  

FUNÇÕES: 

 Criar ou Revitalizar Comités de Gestão de Recursos Naturais nas comunidades “Sensíveis 

ao Género”;  

 Mobilizar e treinar as mulheres para cargos de liderança e participação em espaços públicos 

de discussão; 

 Realizar campanhas de sensibilização nas comunidades sobre a conservação dos Recursos 

Naturais; 

 Consciencializar e treinar as comunidades para a produção de viveiros e restauração 

florestal; 

 Treinar os Comités de Gestão de Recursos Naturais na produção de fogões melhorados; 

 Estabelecer grupos funcionais na comunidade e fazer o acompanhamento até autonomia 

completa; 

 Reportar rigorosamente o desenvolvimento de actividades e; 

 Desempenhar outras actividades relacionadas com o projecto. 

 

 

REQUISITOS: 

 Nacionalidade moçambicana (estimula-se a candidatura de Mulheres, pessoas portadores 

de deficiência e Jovens); 

 Nível superior ou técnico profissional na área de gestão ambiental ou conhecimentos e 

habilidades na área de desenvolvimento comunitário e inclusão de género; 

 Experiência comprovada na área de gestão ambiental ou meios de vida e inclusão de 

género; 

 Experiência comprovada no trabalho com grupos de mulheres, comunidades rurais; 

 Experiência na área de produção de fogões melhorados seria uma vantagem; 

 Excelentes habilidades de comunicação, facilidades no trabalho com as comunidades 

e; 



 

 Falar fluentemente a lingua portuguesa e local. 

 

 

VANTAGEM: 

 Ter licença de condução de motos; 

 Ser idóneo, responsável e honesto; 

 Ser respeitado na comunidade e reconhecido como um exemplo; 

 Estar envolvida em acções voluntárias na comunidade; 

 Ser comunicativo, particularmente com grupos mais vulneráveis; 

 Ter idade compreendida entre 21 -35 anos de idade; 

 Ser residente no distrito que será implementado o projecto (Nhamatanda) 

 Domínio de computador na óptica de utilizador, em pacotes Word, Excel e Internet e; 

 Ter espírito de trabalho em equipa e sobre pressão. 

 

 

EXIGÊNCIAS: 

 Carta de Manifestação de Interesse dirigida a Livaningo; 

 Curriculum Vitae; 

 Fotocópia autenticada do Bilhete de Identidade; 

 Certificado de Habilitações literárias. 

 

Os interessados podem enviar o CV para livarecruta@gmail.com ou 

livarecruta@livaningo.co.mz até as 14 horas do dia 2 de Março  de 2021. 

 

Apenas os candidatos pré-selecionados serão contactados. 
  
 

Livaningo 

Rua C. n. 140. Bairro da Coop. Contactos: 840744991/870744499 - Maputo. 

Email: livaningoong@gmail.com 

Website: www.livaningo.co.mz 
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