
 
Ciência, Cidadania e Humanidade 

 

ACÇÃO ACADÉMICA PARA O DESENVOLVIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS-ADECRU 

TERMOS DE REFERÊNCIA PARA OFICIAL DE PROGRAMAS 

Posição: Oficial de Programas 

Local:Cidade de Maputo  

Superior Hierárquico: Coordenador Nacional 

Duração do Contrato: 15 meses  

 
1. BREVE DESCRIÇÃO DA ADECRU 

 

A ADECRU foi criada em 2007 e actua nas comunidades rurais de todo o país, com maior incidência 

nas províncias de Maputo Província, Gaza, Sofala, Manica, Tete, Nampula e Zambézia. A sua 

missão é "Impulsionar os focos da consciência cidadã e a agenda soberana de desenvolvimento 

local, promovendo maior envolvimento e interacção entre os vários actores nacionais e internacionais 

em prol do desenvolvimento solidário e justo das comunidades rurais".  

2. RESPONSABILIDADES E TAREFAS 

 

 Desenha projectos e mobiliza recursos no quadro da implementação do Plano Estratégico da 

ADECRU; 

 Garante a definição estratégica e operacionalização de campanhas de angariação de fundos;  

 Garante a gestão dos projectos no quadro do Plano Anual e Orçamento da ADECRU. 

 Definição e promoção de redes/plataformas nacionais, regionais e internacionais de luta e 

solidariedade na defesa das comunidades rurais; 

 Acompanha e monitoriza a implementação dos projectos através de instrumentos de gestão 

ADECRU, analisando pareceres, indicadores e tendências e propondo modificações à 

intervenção quando necessário; 

 Garante o cumprimento de protocolos estabelecidos, contratos de prestação de serviços, 

fornecimentos e obras; 

 Gere, motiva e acompanha os colaboradores que lhe reportam, nomeadamente através de 

reuniões periódicas individuais e colectivas; 

 Articula e supervisiona a Coordenação Executiva, assegurando a efectivação dos deveres e 

responsabilidades constantes dos termos de referência de cada função, o progresso regular das 

actividades e o cumprimento dos objectivos estabelecidos; 

 Aconselha o Conselho de Coordenação Politico-Associativa sobre o desenvolvimento, 

implantação e avaliarão de sistemas de gestão administrativa e de recursos humanos para a 

organização; 

 

3. QUALIFICAÇÕES E REQUISITOS PROFISSIONAIS 

 Formação superior em Ciências Sociais, relações internacionais, economia, políticas públicas, 

ciências agrárias, desenvolvimento rural ou outras áreas a fins; 



 Fluência em português e inglês falado e escrito. 

 Conhecimentos profundos do debate sobre protecção dos bens comuns, democracia e direitos 

humanos. 

 Experiência prática demostrada em Moçambique, no mínimo 5 anos, de desenvolvimento e 

gestão de programas, nas organizações da sociedade civil. 

 Amplo conhecimento e compreensão de modelos de desenvolvimento das comunidades rurais 

em Moçambique. 

 Pensamento estratégico e capacidade de planificação;  

 Capacidade de gestão de recursos humanos e de gestão do tempo 

 Capacidade para trabalhar sob pressão, autonomamente e com supervisão reduzida;  

  Orientação para a obtenção quotidiana de resultados 

 

4. OUTRAS QUALIFICAÇÕES  

 Sólidos conhecimentos de ferramentas informáticas (MS Word, Excel, PowerPoint, Outlook, 

navegação na Internet, etc.). 

 Boa capacidade de organização do trabalho e de comunicação.  

 Disponibilidade para viajar frequentemente em trabalho de campo, no país (províncias e distritos) 

e no estrangeiro. 

 

5. DURAÇÃO DO CONTRATO 

 

 O contrato terá a duração de 15 meses, com fortes probabilidades de ser estendido em função 

dos resultados alcançados e a disponibilidade de financiamento. Os primeiros três meses serão 

um período probatório 

 

6. CONDIÇÃO PARA A CANDIDATURA 
 

 Poderão candidatar-se interessados que satisfaçam os requisitos exigidos, mediante a 

apresentação dos seguintes documentos: 

 Carta de apresentação de não mais de uma página. 

  CV de não mais de três páginas, demonstrando o perfil e as experiências relevantes para a 

vaga; 

 Outros documentos comprovativos do perfil e experiências para a vaga. 

 O processo de selecção contará com análise do CV e entrevista 

 

 

7. PRAZO DE SUBMISSÃO DAS CANDIDATURAS 
 

As propostas deverão ser submetidas até 7 dias após o lançamento do concurso nos seguintes 
endereços: 
adecru2007@gmail.com 
Acção Académica para o Desenvolvimento das Comunidades Rurais (ADECRU) 
Rua Bento Mukhesswane, N.63, 1° Andar 
 Maputo- Moçambique 
ADECRU reserva-se ao direito de responder apenas os candidatos que reúnam os requisitos para a vaga 
que se concorre. 
Maputo, Setembro de 2018 
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