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ANÚNCIO DE VAGA 

 

FUNÇÃO:  Especialista em Educação 

ORGANIZAÇÃO:  Fundação E35 para os Projectos Internacionais 

LOCALIZAÇÃO:   Pemba, Moçambique 

CONTRATO:   Nacional 

REFERENCIA:  E35_VAGA_02/2022 

 

A Fundação E35 atua na Cidade de Pemba na implementação de diferentes Projectos de Cooperaçao 

Descentralizada no desenvolvimento da parceria entre o Município de Reggio Emilia, e o Município de 

Pemba.  

 

O Município de Reggio Emilia tem uma relação histórica de solidariedade e cooperação com Moçambique e 

os países da África Austral, que viu a sua gênese no início dos anos 60. 

 

A cooperação e amizade entre o Município de Reggio Emilia e os movimentos de libertação de Moçambique, 

Namíbia e África do Sul, transformou-se ao longo dos anos numa relação institucional com a assinatura de 

pactos de geminação com Polokwane (África do Sul) em 2004, e com Pemba em 2012. A Fundação E35 é 

ligada ao Município de Reggio Emilia e opera no âmbito desta relação para apoiar o desenvolvimento de 

projectos e atividades de cooperação entre cidades, em diferentes áreas. 

 

Os Projectos da Fundaçao E35 tem como objetivo geral a promoção do desenvolvimento urbano integrado 

por meio de parcerias e trocas de experiências entre autoridades municipais locais. 

Neste contexto, a Fundação E35 pretende recrutar um(a) Especialista em Educação, tendo em conta as 

seguintes especificidades. 

 

Requisitos minimos: 

 

● Licenciatura em Educação, Psicopedagogia, Administração e Gestão Escolar, ou áreas afins;  

● Experiência de trabalho de no mínimo 05 anos na área; 

● Experiência em realização de relatórios de alta qualidade;   

● Óptimo conhecimento de informática (Word, PowerPoint, Excel, internet) e flexibilidade em 

aprender o uso de novos softwares;  

● Excelente Habilidade em elaboração de textos; 

● Excelente Habilidade de comunicação escrita e oral em português; 

● Boa capacidade de planificação orientada ao resultado;  

● Boa Capacidade de trabalhar em equipa;  

● Boa capacidade de trabalhar em projetos complexos;  
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● Boas habilidades de interação com stakeholder públicos e privados; 

● Capacidade de trabalhar sobre pressão e cumprimentos de prazos;  

● Flexibilidade e capacidade de resolver problemas; 

● Pro-atividade e curiosidade. 

 

Requisitos Adicionais Desejáveis: 

 

● Experiência no sector de Projectos internacionais financiados por instituições internacionais/ONGs; 

● Conhecimento do contexto de trabalho de Pemba; 

● Fluência em inglês, italiano e línguas locais de Pemba;  

● Experiência de trabalho em projectos com parcerias entre setores público e privados; 

● Disponibilidade para viajar em Moçambique  

 

Responsabilidades e Funções: 

 

● Colaborar na planificação, organização e acompanhamento da construção e/ou reestruturação de 

escolinhas; 

● Participar aos intercâmbios internacionais com a Municipalidade de Reggio Emilia; 

● Elaboração de textos; 

● Pesquisas na área de Educação pré-escolar, educação primaria e educação ambiental;   

● Articulação com o setor publico e instituições académicas; 

● Elaboração de apresentações, síntese de documentos, infográficos; 

● Elaboração e atualização de bases de dados; 

● Colaboração na área comunicação e visibilidade na formulação de conteúdos; 

● Acompanhamento de atividades de articulação interinstitucional em nível local e nacional; 

● Realização de estudos e pesquisas em apoio ao alcance dos resultados previstos pelo Projeto 

MAISPEMBA e outros Projetos da Fundação E35; 

● Contribuir na elaboração de novas propostas e novos projetos;  

● Apoiar a implementação de atividades diversas no sector de educação 

● Realizar atividades de educação, sensibilização e workshops com diferentes stakeholders.  

 

Documentos a apresentar: 

 

1. Curriculum Vitae com ao menos 3 contactos de referência (Máx. 5 páginas); 

2. Carta de Motivação; 

3. Copia do Bilhete de Identidade; 

4. Anexo 1: Privacidade 

5. Anexo 2: Pedido de Candidatura 
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Como se candidatar: 

 

● Assunto/Referência da Vaga na Candidatura: REF. E35_VAGA_02/2022  

● Apenas as pessoas selecionadas para entrevista serão contactadas; 

● Os CVs acompanhados pelos documentos anexos devem ser enviados por email a concursos@e-35.it 

(Assunto do e-mail: REF. E35_VAGA_02/2022 - sobrenome) até ao dia 13/04/2022, às 23h59  

Nota: 

 

● Os formulários dos documentos anexos a apresentar (A1 e A2) poderão ser encontrados no link 

https://e-35.it/pt/trabalhe-conosco/, que devem ser devidamente preenchidos e enviados 

juntamente com os outros documentos acima solicitados.  

● Salário bruto previsto entre 45.000 e 60.000 MZN, dependendo da experiência da/o candidata/o e 

da avaliação da comissão. 

Encorajam-se candidaturas de mulheres. 
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