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Anúncio de Vaga para Assistente do Espaço de Inovação 
Cargo:    Assistente do Espaço de Inovação 

Descrição:   Apoiar na gestão do Espaço de Inovação da UEM 

Tipo de contrato:  Contrato de prestação de serviços  

Localidade:  Maputo, Moçambique  

Duração do contrato: 1 ano - renovável  

Início previsto:  Setembro de 2022  

Envio candidaturas: ict4dev@uem.mz  

Prazo de submissao: 15 de Setembro de 2022  

 

O projeto ICT4DEV - formação de estudantes, professores e pesquisadores no sector das TIC, pesquisa 

e implementação de projetos inovadores para o desenvolvimento social e económico do país – AID 01208, 

co-financiado pela Agência Italiana de Cooperação para o Desenvolvimento e implementado pelo 

Politecnico di Milão e a Universidade Eduardo Mondlane de Maputo, visa contribuir para a concretização 

dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável através da formação de especialistas em TIC e apoio à 

criação de um ambiente cultural que potencie a utilização das TIC para o desenvolvimento económico e 

social do país (ICT4D).  

O projeto ICT4Dev teve início em Junho de 2021 e tem uma duração prevista de 3 anos. Para garantir a 

realização das actividades previstas no projecto e operacionalizadas no Espaço de Inovação e Incubadora 

de Negócios da Universidade Eduardo Mondlane, o projecto procura um/a Assistente do Espaço de 

Inovação. As Principais actividades e responsabilidades do/a Assistente são:  

• Prestar apoio ao Gestor do Espaço de Inovação da UEM nos processos de planeamento, 

implementação e monitoria das actividades previstas no Espaço Inovação e Incubadora de 

Negócios; 
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• Participar e auxiliar o Gestor do Espaço de Inovação da UEM das actividades do projecto; 

• Participar e auxiliar o Gestor do Espaço de Inovação da UEM nos processos de aquisição de 

equipamentos e manutenção dos balneários; 

• Participar e auxiliar o Espaço de Inovação da UEM no processo de recrutamento de estagiários 

para actividades do projecto, caso haja necessidade; 

• Participar activamente e auxiliar o Gestor do Espaço de Inovação da UEM na elaboração de 

todos os instrumentos e artefactos de natureza técnica, com vista à operacionalização das 

actividades previstas no projecto, referentes ao Espaço de Inovação e a Incubadora; 

• Propor ideias que possam contribuir de forma inovadora para a operacionalização do projecto; 

• Participar em encontros sobre o projecto sempre que solicitado; 

• Trabalhar em coordenação com o Assistente de Comunicação e Marketing, na elaboração de todos 

os artefactos referentes à divulgação das actividades do projecto referentes ao Espaço de Inovação 

da UEM; 

• Trabalhar em coordenação com o Assistente de Comunicação e Marketing para atualização do 

website do projecto; 

• Participar activamente e dar suporte técnico necessário à realização de eventos do projecto (ou 

com ligações ao projecto); 

• Participar em eventos relevantes do projecto sempre que requerido. 

A prestação de serviço terá a duração de 12 meses a contar da data prevista no contrato/carta de nomeação. 

A colaboração será realizada pessoalmente pelo sujeito seleccionado, em plena autonomia, sem vínculos 

de subordinação, em regime não exclusivo, eventualmente utilizando as instalações e equipamentos 

disponibilizados pela estrutura e em coordenação com a mesma. A colaboração decorrerá principalmente 

no campus da UEM em Maputo - Espaço de Inovação. 

O/a candidato/a deverá saber trabalhar em equipa, ser assíduo/a e pontual, curioso/a e ter espírito de 

iniciativa, além de possuir capacidade analítica para sintetizar informação e capacidade de resolução de 

problemas; 
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Requisitos essenciais  

• Experiência de trabalho em projectos de Inovação e ICT for Development; 

• Saber trabalhar com ferramentas do MS Office, como o MS Word, MS Excel e MS Powerpoint; 

• Saber trabalhar com plataformas de Gestão de Conteúdos como o WordPress; 

• Saber trabalhar com equipamento e software de edição audio-visual; 

• Saber trabalhar com ferramentas de gestão de redes sociais; 

• Domínio do português e do inglês, escrito e falado; 

• Ser estudante do curso de informática da UEM.  

As candidaturas que não cumpram com os os requisitos essenciais acima indicados serão 

automaticamente descartadas.  

Requisitos preferenciais 

• Saber trabalhar com software de design gráfico, como o Adobe Photoshop e Adobe Illustrator; 

• Saber trabalhar com ferramentas online de monitoramento e análise de websites, como o Google 

Analytics; 

• Possuir conhecimentos sobre ferramentas e linguagens de programação Web, nomeadamente, 

HTML, CSS, Javascript, Python, Django, PHP, Java e MySQL; 

• Possuir conhecimentos sobre ferramentas de programação Mobile 

Métodos de submissão de candidaturas  

As candidaturas devem incluir: 1) Curriculum vitae em português ou inglês, com menção do e-mail e 

contactos telefónicos; 2) Carta de apresentação da qual resulte a experiência e as competências especificas 

requeridas para desempenhar as funções previstas, além da posse de todos os requisitos essenciais 

indicados; 3) Cópia do documento de identificação valido.  

Os/as candidatos/as não precisam nesta fase enviar outros documentos não mencionados (certificados, 

diplomas etc.).  
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As candidaturas deverão ser enviadas por correio electrónico para: ict4dev@uem.mz, com o assunto: 

ICT4DEV - Assistente do Espaço de Inovação até ao mais tardar o dia 15 de Setembro de 2022. As 

candidaturas recebidas fora do prazo não serão consideradas válidas para o processo de seleção. 

Avaliacao das candidaturas 

As candidaturas serão avaliadas com pontuação máxima total de 100, sendo 50 para a avaliação dos CV, e 

50 para a entrevista. A avaliação dos CVs obedecerá aos seguintes critérios: - experiência profissional em 

projetos de Inovação: até 10 pontos; conhecimento software de design gráfico, como o Adobe Photoshop 

e Adobe Illustrator: até 10 pontos; experiência no uso de ferramentas online de monitoramento e análise 

de websites, como o Google Analytics: até 10 pontos; conhecimentos sobre ferramentas e linguagens de 

programação Web, nomeadamente, HTML, CSS, Javascript, Python, Django, PHP, Java e MySQL: até 10 

pontos; conhecimentos de ferramentas de programação Mobile: até 10 pontos.  

A selecção é considerada aprovada se o candidato obtiver uma avaliação global não inferior a 70 pontos 

entre analise do CV e entrevista. O projeto pode, a qualquer momento, suspender ou anular o processo 

de seleção por decisão do comité de gestão do projeto, bem como em caso de falta de candidatos 

suficientemente competentes ou falta de cobertura financeira para o contrato do candidato selecionado. 

A classificação final deste processo de seleção poderá ser utilizada para ocupar cargos semelhantes com as 

mesmas competências dentro do projeto. A lista dos candidatos aptos poderá ser usada para outra seleção. 

Todas as candidaturas serão tratadas com a necessária privacidade e sigilo pela comissão de avaliação.  

 


