
 

 

 

 

 

 

ANÚNCIO PARA ATRIBUIÇÃO DE VAGA PARA TÉCNICO/A 

DE GESTÃO DE PROJETOS AGRÍCOLAS EM MOÇAMBIQUE 

 

Pretende-se recrutar um recurso humano com perfil de Técnico de Gestão de Projetos 

Agrícolas e de Desenvolvimento, com formação na área agrícola ou similares, com 

capacidade de gerir e implementar projetos, de mobilização e de prestar apoio técnico 

a agricultores, associações de agricultores e cooperativas, em Moçambique. 

 

1. Objeto de Atividade: Gestão e Implementação de Projetos Agrícolas e de 

Desenvolvimento, na Associação de Defesa do Património de Mértola (ADPM), em 

Moçambique. 

 

2. Requisitos mínimos:  

• Licenciatura na área agrícola ou similares 

 

3. Outros Requisitos preferenciais, mas não eliminatórios: 

• Experiência de trabalho em desenvolvimento local e/ou rural; 

• Experiência em gestão de projetos;  

• Conhecimentos em elaboração, implementação e gestão de projetos no 

âmbito dos mecanismos de financiamento da UE; 

• Experiência de trabalho de pelo menos 5 anos; 

• Experiência de trabalho em África; 

• Experiência de trabalho com agricultores, associações de agricultores e 

cooperativas. 

 

4. Aspetos valorizados: 

• Capacidades multidisciplinares; 

• Excelente capacidade de organização e de trabalho em equipa; 

• Motivação, dinamismo e espírito de iniciativa; 

• Criatividade e boa capacidade de comunicação; 

• Disponibilidade de trabalho em horário flexível; 



 

• Disponibilidade para trabalho em Moçambique; 

• Disponibilidade imediata; 

• Carta de condução. 

 

5. Condições: 

• Trabalho a tempo inteiro, durante cerca de 4 meses, a realizar em Moçambique 

(província de Nampula), com escritório em Monapo. 

 

6. Documentos de Candidatura:  

• Carta de motivação; 

• Certificado de Habilitações; 

• Curriculum Vitae; 

• Cópia do Bilhete de Identidade; 

• Cartas de recomendação (facultativo). 

 

7. Prazo para receção de candidaturas:  

O concurso encontra-se aberto até dia 21 de maio de 2021. 

 

8. Procedimento: Apenas serão contactados os candidatos selecionados na primeira 

fase do concurso, os quais serão sujeitos a entrevista. 

 

A candidatura deverá ser dirigida por e-mail para: 

 

ADPM – Associação de Defesa do Património de Mértola 

Ao c/ Direção 

Email: direcao@adpm.pt 

Assunto: Técnico Agrícola – Moçambique” 
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