
 

 

 

 

Vagas para Técnico de Campo 

No âmbito do projecto “Juntos Pela Inclusão”, financiado pelo Amigos da Terra da Noruega, que 

visa melhorar o nivel de vida das pessoas com deficiência, através do Ministério das Relações 

Exteriores da Noruega, 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 

(1) Técnico de Campo, para o distrito de Manhiça, província de Maputo. 
 

 
Funções: 

 Estabelecer e dar assistência a grupos de poupança e crédito de pessoas com deficiência;

 Realizar treinamentos de actividades de geração de renda a pessoas com deficiência;

 Dar apoio a pessoas com deficiência para o desenvolvimento de pequenos negócios;

 O técnico de campo será responsável por coordenar e reportar todas actividades 

relacionadas ao programa da Livaningo;

 Planear e executar as actividades;

 Monitorar e apoiar a actividades realizadas por grupos de pessoas com deficiência;

 Mobilização e engajamento das comunidades sensíveis a pessoas com deficiência;

 Capacitar e formar as comunidades em várias matérias de economia (poupança e crédito 

rotativo, gestão básica, pequenos negócios);

 Reportar semanalmente e mensalmente o desenvolvimento de actividades e;

 Desempenhar outras actividades relacionadas com o projecto.

 
Requisitos: 

 

 
 Nível médio ou técnico profissional do Sistema Nacional de Educação;

 Nacionalidade moçambicana;
 Experiência comprovada em programas de pessoas com deficiência.

 Experiência na área de Poupança e Crédito Rotativo;

 Excelentes habilidades de comunicação, facilidades no trabalho com as comunidades;

 Falar fluentemente Português e Xironga, ter noções básicas de Inglês e outras línguas 

locais é uma vantagem;

 Ser idóneo, responsável e honesto;

 Ser respeitado na comunidade e reconhecido como um exemplo;

 Estar envolvido em acções voluntárias na comunidade;

 Ser comunicativo, particularmente com pessoas com deficiência;

 Ter idade compreendida entre 18 -35 anos de idade;

 Ser residente nodistrito que concorre a vaga;



 



 

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

 Ter espírito de trabalhar em equipa.

 

 
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 e o Certificado, para: 

livarecruta@gmail.com  

liva-recruta@livaningo.co.mz       até o dia 07 de Maio de 2021. 

 
 

Apenas serão contactados os candidatos pré-selecionados. 
 

 

 

 

 

 

 

Rua C. n. 140. Bairro da Coop. Contactos: 840559490. 844704994. 826892931. Maputo. 

Email: livaningoong@gmail.com 
                                                                             Website: www.livaningo.co.mz 
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