
  

 

Vaga para Oficial de Campo  
   

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 Técnico/a de Campo, para Gaza, 

distrito de Chibuto.  

  

Funções:  

• Planificar e executar as actividades do projecto virados para a agricultura de conservação, nutrição 

e defesa dos direitos da mulher no uso e controle da terra; 

• Definir e elaborar em colaboração com o/a coordenador/a do projecto, um plano de produção 

agrícola usando técnicas sustentáveis (uso de biofertilizantes, multiplicação de sementes, 

compostagem, sistema de irrigação gota a gota, etc); 

• Garantir a criação e dinamização e assistências de associações de produção agrícola produtores em 

associações, cooperativas e grupos de interesses; 

• Desenvolver treinamentos para facilitadores; 

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

projecto para o/a coordenador/a (relatórios semanais, mensais, actas de cada encontro); 

• Capacitar e orientar as associações na produção de mudas nos viveiros comunitários de espécies 

fruteiras e plantas nativas e o replantio em áreas degradadas; 

• Identificar e selecionar sistemas e métodos de extensão mais apropriados para a difusão e adopção 

de tecnologias de conservação pelos produtores e realizar campanhas para o engajamento das 

associações e comunidade local no replantio de árvores de frutas e plantas nativas nas áreas 

degradadas; 

• Garantir a capacitação às associações agrícolas em matérias de feminismo, liderança feminista e 

ferramentas de Advocacia e; 

• Desempenhar outras actividades relacionadas com o projecto.  

 

 

  

 

Requisitos:  
  
  

• Nível médio ou técnico profissional em agricultura, agropecuária, educação nutricional ou áreas 

afins; 

• Nacionalidade moçambicana;  

• Experiência na área de gênero e inclusão das mulheres em processos de liderança; 



• Falar fluentemente Português e Changana ter noções básicas de Inglês e outras línguas locais é uma 

vantagem;  

• Pensamento crítico e busca de soluções para os problemas;  

• Carta de condução para motorizadas;  

• Excelente capacidade social de trabalho e networking, bem como capacidades interpessoais e de 

influência para interagir com governos, parceiros, sector privado, sociedade civil e comunidade no 

geral;  

• Ser respeitado na comunidade e ter capacidade demonstrada de criar e manter relações de trabalho 

eficazes com comunidades; 

 

 

• Ter idade compreendida entre 18 -35 anos de idade;  

• Ser residente no distrito que concorre a vaga e;  

• Ter espírito de trabalhar em equipa.  

  
Exigências:  

• Carta de Manifestação de Interesse dirigida a Livaningo;  

• Curriculum Vitae;  

• Fotocópia do Bilhete de Identidade;  

• Certificado de Habilitações literárias e; 

• Carta de Referência é uma vantagem.  

  
  
Os interessados podem enviar o CV e o Certificado, para livarecruta@gmail.com até o dia 24 de Fevereiro 

de 2023.  

  
NOTA: Apenas serão contactados os candidatos pré-selecionados. 

Rua C. n. 140. Bairro da Coop. Maputo.  

Website: www.livaningo.co.mz  

http://www.livaningo.co.mz/
http://www.livaningo.co.mz/

