
GORONGOSA RESTORATION PROJECT (GRP)- PARQUE NACIONAL DA GORONGOSA

ANÚNCIO DE VAGA: SUPERVISOR DE INQUIRIDORES (4)

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

SECTOR: GABINETE DE PROGRAMAS

SUBORDINAÇÃO: COORDENADOR DE ESTUDO DE BASE

DURAÇÃO DO INQUÉRITO: 40 dias

FUNÇÕES:

● Apoiar na capacitação dos inquiridores;
● Coordenar o trabalho da recolha de dados nas áreas selecionadas com base em aplicativos

móveis (CommCare, Kobo Collect ou Survey CTO);
● Elaborar e ou actualizar o plano de movimentação dos inquiridores entre diferentes locais;
● Apoiar nos aspectos logísticos da equipe de Inquiridores;
● Fazer a apresentação da equipa de trabalho às autoridades locais (da Localidade

/Aldeia/Bairro) e solicitar a colaboração das mesmas;
● Receber ou entregar os documentos e todos materiais necessários para a execução do

inquérito;
● Distribuir as tarefas aos inquiridores e verificar se eles estão preenchendo devidamente os

questionários;
● Fazer um seguimento rigoroso do trabalho da equipA de inquiridores para poder solucionar

todos os problemas que possam ser lhe apresentado de forma a evitar as não respostas.
● Garantir a qualidade dos inquéritos através da verificação da consistência e revisão dos

dados para posterior envio á base de dados;
● Elaborar informes regulares sobre o desenvolvimento do processo de recolha de dados, e

submeter ao Coordenador do Estudo de Base.
● Não divulgar nem comentar a informação recolhida, garantindo assim a sua

confidencialidade. (Garantir privacidade /anonimato dos dados colhidos durante o
inquérito);

● Respeitar a Visão e Missão do PNG e promovê-la junto das comunidades onde estiver a fazer
o inquérito.

REQUISITOS

● Bacharelato ou Licenciatura em Agronomia/Tecnologia de Comunicação/ Informática ou área
relevante;

● 5 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
ou Survey CTO);

● Disponibilidade de viagem - 70% do seu tempo estará 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 selecçào será dada ao candidato (a) que preencheer os requisitos gerais para a vaga
e que tenha residência nos Distritos ao redor do Parque Nacional da Gorongosa.

A selecção 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

mailto:recruitment@gorongosa.net

