
 
 

Anúncio de Vaga de Consultor 

 

O NAFEZA – Núcleo das Associações Femininas da Zambézia, doptada de 
personalidade jurídica, autonomia financeira e administrativa criada em 1997. Tem a 
sua sede na Cidade de Quelimane e surge para fortalecer a rede e a voz das mulheres 
para terem uma vida saudável, sem violência e com acesso a recursos sustentáveis. 
 
O principal objectivo do NAFEZA é fortalecer as associações membros, na promoção 

do exercício dos Direitos das Mulheres e das Raparigas, através do acesso equitativo a 

serviços de qualidade, acesso e controlo dos recursos sustentáveis como forma de 

eliminar a violência baseada no género. 

O NAFEZA, pretende recrutar um consultor especialista (individual ou colectivo), 

competentes e dinâmico para realizar a formação em desenho e gestão de 

projectos, para as associações membros e técnicos do NAFEZA.    

 

Perfil exigido ao consultor  

Qualificações exigidas: 

 Nível Superior em áreas de Desenvolvimento Comunitária ou outras áreas afins.  

 Ser Consultor em elaboração e gestão de projectos; 

 Ter conhecimentos profundos no desenvolvimento de projectos sociais; 

 Experiência mínima de 3 anos em desenho de programas de formação inclusiva; 

 Experiência de trabalho com as ONG’s moçambicanas é uma grande vantagem; 

 Ter conhecimentos profundos do contexto sócio cultural da província da 
Zambézia é uma vantagem; 

 Falar fluentemente a língua portuguesa; 

 Experiência anterior de participação em trabalhos similares 

 

Solicita-se aos candidatos individuais ou organizacionais interessados que 

apresentem os seguintes documentos: 

1. CV cronológico; 
2. Declaração de capacidade; 
3.  Plano de trabalho propostos incluindo o calendário; 
4. Manual de formação Elaboração e Gestão de Projectos; 
5.  Estimativa de custo em meticais segundo o número de dias proposto, e outras 
despesas relacionadas com o trabalho; 

Solicita-se aos candidatos individuais ou institucionais interessados a obterem os 

termos de referência (TDRs) junto aos escritórios do NAFEZA – Cidade de Quelimane 

– Zambézia, cita na Av. Heróis de Libertação Nacional, nº 884, R/C ou solicita-los pelo 

endereço electrónico E-mail: info@nafeza.org.mz:  



 
Os documentos devem ser entregues nos escritórios do NAFEZA – Cidade de 

Quelimane – Zambézia, cita na Avenida Heróis de Libertação Nacional, nº 884, 1º 

Andar ou pelo endereço electrónico, E-mail: vagas@nafeza.org.mz, até ao dia 

22/03/2022 

 
Quelimane, 14 de Março de 2022 

 
 

 
 

 


