
 
O Centro de Desenvolvimento Rural está à procura de um líder 
de equipa experiente para o seu Projecto Conjunto de 
Investigação Internacional (JIRP) em Moçambique, 2023  

Em geral, é necessário o seguinte: Capacidade de liderança de equipas e experiências em equipas 
facilitadoras, vários anos de experiências profissionais em ciência e prática, experiências no 
desenvolvimento de um projecto de investigação de acordo com uma determinada proposta, 
aplicação de métodos de investigação (participativa) emprical no campo da Cooperação Internacional 
(CI) 

Projecto: (económico, social e ambiental) sustentabilidade das cadeias de valor agrícola em 
Moçambique (caju) e facilitação de equipas  

Qualificações/Experiência:  

▪  Liderança de equipas e experiência de facilitação com equipas interdisciplinares e com 
organizações parceiras  

▪  Mestrado num campo "verde" (por exemplo, economia agrícola, economia de recursos, 
geografia), ciência política (ambiental) com referência a IC  

▪  Conhecimentos fluentes da língua portuguesa, conhecimentos da língua alemã são uma 
vantagem, muito bons conhecimentos de escrita 

▪  Boas competências em trabalho de investigação estruturado e conceptual e investigação social 
empírica, incluindo métodos de investigação participativa 

▪  Se possível, perícia na abordagem da cadeia de valor, sistemas agrícolas sustentáveis e 
agroecologia 

▪  Conhecimento regional, de preferência na África Austral  

São necessárias muito boas capacidades de comunicação para todos os projectos. Os chefes de 
equipa dos nossos JIRP conduzem projectos orientados para a prática sobre questões 
transformadoras com pós-graduados internacionais da Alemanha, inculcando conhecimentos e 
experiência locais dos parceiros. A colaboração costuma durar 6,5 meses. Os resultados são 
publicados e apresentados aos parceiros. Os chefes de equipa são independentes e remunerados com 
uma taxa fixa de 40.000 euros (despesas de viagem, etc., são pagos separadamente).  

Características especiais da missão Em Junho/Julho de 2023, o chefe de equipa prepara-se a si próprio 
e lidera o processo de preparação do Berlim. Em Agosto, os chefes de equipa viajarão com as equipas 
para os países parceiros durante 90 dias. O chefe de equipa receberá apoio do nosso pessoal 
experiente em todas as etapas do trabalho.  

As candidaturas devem ser enviadas para: Dra. Susanne Neubert, Direcção do Centro de 
Desenvolvimento Rural (SLE), Universidade Humboldt de Berlim, Hessische Straße 1-2, 10115 Berlim 
ou susanne.neubert@agrar.hu-berlin.de. Para consultas: +49 177 712 3698. O prazo de candidatura é 
31 de Janeiro de 2023. 


