REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA ECONOMIA E FINANÇAS
Direcção Nacional do Tesouro e Cooperação Económica e
Financeira
UNIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJECTO

Projecto de Inclusão e Estabilidade Financeira
SOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE PARA OS
SERVIÇOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL DE

ESPECIALISTA IT
Data: 22 e 23 de Janeiro de 2021
Identificação do Projecto: IDA Grant N.o D4050-MZ.
Projecto N.º P166107
Referência: Concurso N.o MZ-MEF-DNT-208911-CS-INDV.
Esta solicitação de manifestação de interesse segue o anúncio geral de
licitação para este projecto publicado no Development Business de 31 de
Outubro de 2019.
O Governo de Moçambique, através do Ministério da Economia e Finanças
(MEF), recebeu um Donativo da Associação Internacional de
Desenvolvimento (IDA) para financiar os custos do Projecto de Inclusão e
Estabilidade Financeira (FISP) e pretende aplicar parte dos recursos desse
crédito para pagamentos elegíveis nos termos do Contrato para os
Serviços de Consultoria Individual de Especialista IT.
Os serviços incluem:
a) Integrar a equipa técnica da UIP no acompanhamento dos
trabalhos da Consultoria para diagnósticos do sistema
informático instalado, assim como para a aquisição de bens e
serviços;
b) Apoiar no desenvolvimento das Especificações Técnicas, Termos
de referencia para processos de licitação em coordenação com o
Gestor do Procurement;

c) Apoiar os técnicos benificiários do projecto na elaboração de
especificações técnicas de infraestrutura de TI do sector;
d) Realizar outras tarefas que lhe forem atribuídas pelo
Coordenador do Projecto de Inclusão e Estabilidade Financeira.

O Ministério da Economia e Finanças, convida aos Consultores
Individuais qualificados, a submeterem a sua manifestação de
interesse para a posição de Especialista IT. Os consultores interessados
deverão apresentar informação demostrando qualificações para execução
dos serviços (CV, descrição de projectos similares implementados,
experiência de trabalho em condições similares, disponibilidade, etc).
Qualificações:
O Especialista IT deverá ter no mínimo as seguintes qualificações e
experiência seguintes:
a) Licenciado em Engenharia Informática, Sistemas de Informação,
Tecnologias de Informação e Comunicação ou equivalente;
b) Excelente comando de uso de tecnologias digitais, experiência na
programação,
c) Conhecimento sólidos sobre o uso de plataformas informáticas
para recolha, armazenamento, análise e visualização de dados;
d) Pelo menos 5 anos de experiência no desenvolvimento e gestão
de
sistemas
de
informação,
incluindo
interoperabilidade/integração de sistemas
e) Experiência em gestão de projetos de TIC, incluindo na definição
de termos de referência e especificações técnicas de sistemas;
f) Conhecimentos sólidos sobre segurança de Sistemas de
Informação (incluindo segurança cibernética e gestão de
continuidade de negócios);
g) Certificações TIC serão uma vantagem adicional;
h) Excelente capacidade de comunicação oral e escrita na língua
portuguesa. Ter uma boa capacidade de comunicação oral e
escrita em na língua inglesa é uma vantagem.
A duração do contrato inicial é de vinte e quatro (24) meses, a ser
executado em tempo parcial, mediante solicitação pela UIP para a

prestação de serviços, sujeito à avaliação anual de desempenho individual
satisfatório do candidato contratado.
A selecção do consultor individual será feita de acordo com as normas
de selecção de Consultores Individuais ao abrigo do Regulamento de
Aquisições do Banco Mundial para Mutuários sob Financiamento de
Projetos de Investimento, aprovado em Julho de 2016 revistos em
Novembro 2017 e Agosto de 2018. Informações adicionais podem ser
obtidos no endereço abaixo, entre 8,00 as 15.30 Horas.
Os Consultores interessados podem obter informações adicionais entre as
08.30 – 12.00 e 14.00 – 15.30 horas durante os dias normais de
expediente.
As manifestações de interesse deverão ser submetidas no endereço abaixo
até 15.00 horas, do dia 15 de Fevereiro de 2021.
As manifestações de interesse também podem ser submetidas por email.
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