
 
ANÚNCIO DE VAGA 

 

O ICAP-Moçambique, uma Organização não-governamental que apoia a implementação do Plano Estratégico Nacional para o 

combate às ITS/HIV/SIDA em Moçambique em parceria com o Ministério da Saúde, pretende recrutar 1 (um) profissional para 

ocupar a posição de Oficial de Operações & Logística (Transporte e Armazéns). 

 

Localização: Zambézia  

 

Resumo da Posição 

O oficial de Operações & Logística irá apoiar actividades da área logística e operacional de modo garantir ágeis fluxos dos 

processos do trabalho que sejam responsivas as necessidades de área operacional e técnica ao alcance de metas e com fluxos 

efectivos e eficientes. Esta posição é financiada pelos fundos do Projecto PEPFAR, terá duração de um ano. 

 

Principais responsabilidades: 

 

Logistica 

• Visitar as unidades fixas, temporárias e moveis, onde o programa está sendo implementado para identificar os desafios, e 

criar soluções; 

• Trabalhar em ligação com os intervenientes do programa, da área técnica e da implementação, para desenvolver planos de 

logística anuais, mensais e semanais; 

• Colaborar na elaboração de orçamento mensal, prestando informações da área operacional; 

• Fazer cumprir os manuais de procedimentos da gestão de frota, inventario de bens e equipamentos;   

• Apoiar no processo de planificação, gestão de stock e supervisão dos armazéns; 

• Compilar relatórios de stock de acordo com a periodicidade e fazer a partilha (shared drive) a nível interno da ICAP; 

• Garantir que todos os materiais / equipamentos sejam entregues no destino final de maneira adequada e de acordo com o 

pedido. Manter registo de notas de entrega com assinaturas individuais dos beneficiários finais. 

• Fornecer suporte administrativo por meio de contato com os provedores de serviços tais como manutenção de escritório 

manutenção de frotas e combustíveis, gerador entre outros. 

• Auxiliar na execução de tarefas de aquisições de equipamentos, materiais, consumíveis e/ou outros serviços;  

 

Gestão de Frota 

• Assegurar que 100% da frota esteja em circulação garantindo a conservação e funcionamento de todos os veículos; 

• Responsável para controlar o consumo de combustível (fazer a reconciliação, garantir saldo adequado nas bombas, auditar 

transações de abastecimento, identificando a origem dos desvios (motorista ou viatura) e estabelecer directrizes de 

actuação; 

• Garantir que os operadores de veículos da frota recebam as instruções e formações adequadas e necessárias para preencher 

correctamente os livros de bordo, requisições de combustível e para prevenir acidentes, ferimentos, danos e uso indevido 

dos veículos e equipamentos que compõem a frota; Realizar treinos em POPs e segurança com condutores; 

• Elaborar plano de manutenção e garantir que a manutenção preventiva dos veículos seja realizada a tempo e com a 

qualidade exigida; 

• Realizar outras tarefas que lhe forem atribuídas no âmbito deste posto  

 

Gestão de Armazém 

• Conferir e entregar os produtos pedidos, registando apropriadamente a sua saída; 

• Garantir a manutenção do inventário permanente, controlando os níveis de existências e as reposições de stocks, em 

observância com o ponto de encomenda, stock mínimo, stock máximo e quantidades a encomendar; 

• Supervisionar as tarefas do Assistente de Armazéns e dar o suporte técnico necessário para uma adequada gestão dos 

armazéns na Provincia;  

• Verificar a concordância das mercadorias recebidas e a respectiva nota de encomenda e documentos de transporte; 

• Executar e controlar os documentos das actividades dos armazéns e reportes. 

• Garantir a inventariação adequada de todos os materiais/ Equipamentos dentro dos parâmetros de portfólio de logística do 

ICAP 

 

Habilitações literárias 

 

• Possuir Nível Superior em Administração ou Gestão ou Logística. 

 

 

 



 

 

Experiência, habilidades e qualificações mínimas 

 

• Experiência comprovada mínima de 5 anos na área de operações, logística e ou administrativa; 

• Experiência no desenvolvimento, gestão de programa CMMV (mínimo de 2 anos); 

• Experiência em projecto com fundos do governo americano, 

• Fluente em Português e conhecimentos básicos de Inglês; 

• Excelente capacidade de comunicação oral e escrita; 

• Experiência de programa VMMC constitui uma vantagem; 

 

Requisitos de Viagem  

 

• Disponibilidade para viajar com frequência pelos distritos  

 

Os interessados devem submeter as suas candidaturas através do website:  https://icapacity.icap.columbia.edu/en-

us/job/496546/operations-and-logistics-officer-transport-and-warehouses , até ao dia 04 de Agosto de 2022. 

 

 

https://icapacity.icap.columbia.edu/en-us/job/496546/operations-and-logistics-officer-transport-and-warehouses
https://icapacity.icap.columbia.edu/en-us/job/496546/operations-and-logistics-officer-transport-and-warehouses

