
  

VAGAS PARA EXTENSIONISTAS 

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

ambiente, justiça social e bem-estar das comunidades,está a recrutar dois(2) extensionistas para 

desenvolvimento de negócios, para os distritos de Chibuto e Chigubo, província de Gaza. 

Funções: 

 Mobilização e engajamento das comunidades sensível ao gênero; 

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

gestão básica e pequenos negócios); 

 Estabelecer grupos funcionais na comunidade,fazer a companhamento até aauto 

dependência; 

 Preparação dos grupos para o desenvolvimento de pequenos negócios; 

 Reportar semanalmente e mensalmente o desenvolvimento de actividades; 

 Desempenhar outras actividades relacionadas com o projecto. 

Requisitos: 

 Nível médio ou técnico profissional na área de contabilidade, gestão ou afins; 

 Nacionalidade moçambicana; 

 Experiência comprovada na área de extensão rural; 

 Experiência comprovada no trabalho com grupos de mulheres; 

 Experiência na área de Poupança e Crédito Rotativo e; 

 Falar fluentemente Português e Xichangana e outras línguas locais. 

Vantagens 

 Ter licença de condução de motos; 

 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 raparigas e mulheres; 

 Ter idade compreendida entre1 8-35 anos de idade; 

 Ser residente nos distritos que concorre a vaga; 

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

 Ter espírito de trabalhar em equipa.  

Exigências: 

 Carta de Manifestação de Interesse dirigida a Livaningo; 
• Curriculum Vitae; 

 Fotocópia autenticada do Bilhete de Identidade e; 

 Certificado de Habilitações literárias. 
 
Os interessados podem enviar o CV para livarecruta@gmail.com ou liva-recruta@livaningo.co.mz até  dia 
11 de Junho de 2021. No acto da submissão da candidatura, os interessados deverão 
Escrever no campo de assunto o seguinte:“Submissão de vaga de Chibuto”ou“Submissão de Vaga de 
Chigubo”. 
 
Apenas serão contactados os candidatos pré-selecionados. 
 
RuaC.n.140.BairrodaCoop.Contactos:846731792.849246997.825288933.Maputo. 
 
Email:livaningoong@gmail.com 
Website:www.livaningo.co.mz 
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