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SLE Procura um(a) experto(a) local em Moçambique  

 
O Centro para o Desenvolvimento Rural (SLE), uma organização da Universidade Humboldt de 
Berlim procura um(a) experto(a) como trabalhador(a) independente para trababalhar 20 dias com 
a equipa do SLE. A pessoa deve ter domínio do tema desenvolvimento organizacional e 
comunicação em centros de educação vocacional em Moçambique. 

No âmbito de trabalho de nosso projeto Capacity Development for the Agricultural Training 
Institution Young Africa Agri-Tech (YAAT), a cooperação entre SLE e YAAT tem-se centrada em três 
eixes principais: 

 
1. Reforço das capacidades da equipa de gestão nas áreas de desenvolvimento organizacional e 

gestão.  
2. Melhoria das competências metodológicas e didáticas dos formadores/docentes da YAAT, de 

modo a que os cursos, workshops e unidades de formação sejam melhorados de forma 
sustentável.  

3. Formalização de parcerias e redes úteis dentro e fora da região de Sofala. 
 

Actividade principal do(a) experto(a) local em Moçambique:  

Baseado nos eixes procurase que o(a) experto(a) consiga: 

 Estabelecer um registro sistematizado das medidas de melhoria no campo de produção agrícola 
e desenho de programas educativos a partir da actividades de comunicação e intercâmbio entre 
centros pedagógicos em Zimbawe e Moçambique 

 No campo de desenvolvimento agrícola e educacional, transferir informação técnica e de gestão 
de maneira efetiva para os parceiros e colegas em Dondo e Beira.  

 Apoiar a equipa do SLE local e internacional no desenvolvimento e implementação de workshops 
vituais e presenciais 

 
As suas qualificações requisitas: 

 Formação profissional com bom resultado na área relacionada com o tema de pedagogia, 
didática, participação, comunicação e agricultura; 

 Experiência em investigação agrícola, gestão de recursos naturais, comunicação efetiva e gestão 
de redes; 

 Boa comunicação dentro dum contexto internacional; 
 Conhecimento do sistema educativo de Moçambique, e programas avaliados por ANEP. 
 Fluência em português e inglês 

Duração: 30 dias em 5 meses – Março até Julho 2022 

Por favor envie a sua oferta (CV + Proposta financeira) até o dia 16.02.2023 por correio  

eletrónico para os seguintes endereços: Guillaume Imbert: guillaume.imbert@hu-berlin.de;  

Enrique Fernández Flores: enrique.fernandez.flores@hu-berlin.de.  

 

Berlim, Janeiro 2023  
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