
GORONGOSA RESTORATION PROJECT (GRP) - PARQUE NACIONAL DA GORONGOSA

ANÚNCIO DE VAGA: INQUIRIDORES (20)

LOCALIZAÇÃO: ZONA TAMPÃO DO PARQUE NACIONAL DA GORONGOSA (Distritos de Nhamatanda,
Gorongosa, Cheringoma e Muanza).

SECTOR: GABINETE DE PROGRAMAS

SUBORDINAÇÃO: INQUIRIDOR

DURAÇÃO DO INQUÉRITO: 40 dias

FUNÇÕES:

● Participar de sessões de treinamento organizadas antes do início do Inquérito;
● Fazer recolha de dados e mapeamento de campos agrícolas dos beneficiários nas áreas;
● Selecionadas com base em aplicativos móveis  (CommCare, Kobo Collect ou Survey CTO);
● Preencher todos questionários em formato electrónico e mapear campos com recurso

aplicativos móveis;
● Realizar a verificação sistemática dos questionários preenchidos no campo e retornar ao

campo em caso de informação em falta ou inconsistente;
● Assegurar que a informação seja passível de compreensão, consolidação, processamento e

análise;
● Conservar o material de colheita de dados: questionários em formato físico e electrónico,

computadores/tablets;
● Ser responsável, organizado, dinâmico e manter confidencialidade dos resultados das

entrevistas e de testagem durante e depois do período do inquérito;
● Respeitar a Visão e Missão do PNG e promovê-las junto das comunidades onde estiver a

fazer o inquérito.

REQUISITOS

● Nível Médio Geral ou Técnico Médio;
● 2-3 anos de experiência em condução de Inquéritos de orçamento familiar e registos de

agregados familiares;
● Experiência em recolha de dados com recurso a aplicativos móveis (Commcare, Kobo Collect,

Survey CTO);
● Disponibilidade de estar 100% do seu tempo baseado nos Distritos;
● Experiência de trabalho nas zonas rurais constitui uma vantagem;
● Boas habilidades de comunicação interpessoal;
● Domínio de línguas: Português, Inglês e Chisena, ChiNdau

A prioridade na seleção será dada ao candidato (a) que preencher os requisitos gerais para a vaga e
que tenha residência nos Distritos ao redor do Parque Nacional da Gorongosa.

A seleção será realizada através da avaliação curricular e entrevista.

Convida-se aos interessados em concorrer para esta vaga a enviar CV, carta de motivação, cópias de
certificados bem como referências profissionais até 21 de Outubro de 2022, para o endereço email:
recruitment@gorongosa.net
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