
 
 

 

                                         
 
 
 
AVISO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE PARA IDENTIFICAÇÃO DE UM CONSULTOR 
PARA ASSEGURAR O ENVOLVIMENTO DIRECTO DOS DIFERENTES VEREAÇOES DO 
MUNICÍPIO DE PEMBA (MOÇAMBIQUE) NO ÂMBITO DO PROJECTO “MAISPEMBA” - A CITY 
TO CITY AND MULTISTAKEHOLDER APPROACH FOR AN INTEGRATED, SUSTAINABLE AND 
INCLUSIVE URBAN DEVELOPMENT OF THE CITY OF PEMBA - CSO-LA/2019/408-968 – CIG 
ZF3319E154 
  
  

RELATÓRIO DE SELEÇÃO 
  
Na sequência da publicação de 7 a 21 de maio de 2021 na Casa da Baía de Pemba, nas 
plataformas digitais e no site oficial da Fundação E35 para os Projetos Internacionais (a seguir 
designada por Fundação E35) do Aviso em questão, estão indicados os métodos e resultados das 
operações de seleção efetuadas, explicados a seguir. 
  
  

Início dos procedimentos de seleção 

No dia 27 de maio de 2021 reuniu-se regularmente a Comissão nomeada pelo Conselho de 
Administração da Fundação E35 que tem a seguinte composição: 
  
        Presidente da Comissão: Stefano Cigarini - funcionário da Fundação E35; 
        Membro interno: Giulia Semeghini - funcionário da Fundação E35; 

        Membro interno: Sabrina Rosati - funcionário da Fundação E35. 
  
A Comissão, após constatar que as candidaturas recebidas de forma física e digital foram uma 
(1), procedeu com a avaliação das candidaturas e experiências anteriores dos candidatos. 
  
A Comissão avaliou as candidaturas com base no quadro de pontuação abaixo e nos critérios de 
elegibilidade constantes do Aviso. 
  
  
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DAS EXPERIÊNCIAS DO CANDIDATO 
  
Critério Pontos 

máximos 
Pontuação 

 
EXPERIÊNCIAS E COMPETÊNCIAS 
PROFISSIONAIS 
 

  

Experiência comprovada no desenvolvimento de 10 pontos Excelente - 10 pontos 



projectos na área da construção institucional e do 
desenvolvimento de capacidades.  

 Bom - 7 pontos 
Suficiente - 3 pontos 
Insuficiente  
ou não avaliável - 0 pontos 
 

Experiência comprovada no desenvolvimento de 
projectos na gestão de processos participativos a 
nível local 

7 pontos 
 

Excelente - 7 pontos 
Bom - 4 pontos 
Suficiente - 2 pontos 
Insuficiente  
ou não avaliável - 0 pontos 
 

Muitos anos de experiência comprovada no 
trabalho em estreita colaboração com as 
autoridades locais moçambicanas. 

7 pontos Excelente - 7 pontos 
Bom - 4 pontos 
Suficiente - 2 pontos 
Insuficiente  
ou não avaliável - 0 pontos 
 

Experiência comprovada do território em que a 
missão se desenvolverá, especificamente a 
Província de Cabo Delgado e a cidade de Pemba 

7 pontos Excelente - 7 pontos 
Bom - 4 pontos 
Suficiente - 2 pontos 
Insuficiente  
ou não avaliável - 0 pontos 
 

Presença e trabalho comprovados na cidade de 
Pemba ao longo do tempo. 

4 pontos 
 

Excelente - 4 pontos 
Bom - 2 pontos 
Suficiente - 1 pontos 
Insuficiente  
ou não avaliável - 0 pontos 
 

PONTOS DE EXPERIÊNCIA TOTAL  35 pontos MAX 

  
Em primeiro lugar, a Comissão procedeu à avaliação da admissibilidade das candidaturas e da 
correspondência com os requisitos obrigatórios solicitados. 
  
No que diz respeito à avaliação da candidatura recebida, a última foi considerada admissível aos 
requisitos exigidos. 
  
Posteriormente, com base na tabela de avaliação acima, a seguinte pontuação foi atribuída ao 
candidato, com base nas experiências dele. 
  
  

  Candidato Pontuação obtida 
1 Nelito Mouzinho Nankalamba Tiago 27 

  
Em pormenor, a Comissão considerou que a partir da apresentação das experiências anteriores 
proporcionadas pelo candidato, este possui as competências profissionais e a experiência 
exigidas pela manifestação de interesse. 
 
Assim, à luz da avaliação anterior, a Comissão decide admitir o candidato à segunda fase, e fixar 
a data da entrevista em profundidade da seguinte forma: 
  

Candidato Data e hora 
Nelito Mouzinho Nankalamba Tiago 01/06/2021 – 10:00 CAT 

  



No dia 27/05/2021 a data da entrevista foi enviada por email ao candidato, que respondeu 
positivamente confirmando a data proposta. 
 
Com a realização da entrevista, pretendeu-se avaliar e verificar os seguintes aspectos: 
  

 Aprofundamento das experiências profissionais adquiridas e das habilidades possuídas e 
exigidas pelo aviso; 

 Motivação pessoal, capacidade e aptidão para desempenhar a função exigida; 

 Propostas de planos de trabalho para o desenvolvimento das atividades e o cumprimento 
de metas do projeto e da função  

 

 Em particular, as seguintes perguntas são feitas com as seguintes pontuações atribuídas. 
  

Questões Pontuação atribuída 
1. Experiência comprovada no 

desenvolvimento de projectos na área 
da construção institucional e do 
desenvolvimento de capacidades 

0 a 10 

2. Motivação e interesse no papel e no 
projeto da MAISPEMBA e suas 
questões 

0 a 10 

3.  Proposta de trabalho para envolver os 
departamentos e garantir o 
relacionamento constante entre eles e 
os coordenadores do projeto? 

0 a 10 

  Pontuação Máxima: 30 
  
  
Na data de 01/06/2021 a Comissão reuniu-se regularmente para proceder à avaliação final. 
  
Abaixo segue a tabela de avaliação incluindo a pontuação do CV, a avaliação da entrevista 
presencial e a pontuação final obtida. 
  
# Candidato Pontuação 

CV 
Pontuação 
Entrevista 

Pontuação 
Final 

1 Nelito Mouzinho Nankalamba Tiago 27 21 48 

  
Assim, à luz da referida classificação final, optou-se por identificar como candidato idóneo para a 
contratação em questão: 

 
- Nelito Mouzinho Nankalamba Tiago 
  

Na data de 09/06/2021 será comunicado o resultado da seleção por e-mail ao 
candidato participante. O relatório da seleção será publicado no site da Fundação E35. 
  
Lido, aprovado e abaixo assinado. 
  
Pemba, 01/06/2021. 
  
  
  
Os membros da Comissão 
  
  
Stefano Cigarini 



  
  
  
Giulia Semeghini 
 
 
 
Sabrina Rosati               
  
 


