TERMOS DE REFERÊNCIA: CONSULTORIA PARA
PRODUÇÃO DE ARTIGOS INFORMATIVOS
CONTEXTUALIZAÇÃO

•

A Fundação MASC está a desenvolver uma iniciativa denominada MOBILIZE cujo objetivo é reduzir as disparidades nas comunidades-alvo, promovendo melhores
serviços públicos e sociais, participação do cidadão na
elaboração e monitoria das políticas públicas, com foco
nas mulheres, nos jovens e nas pessoas com deficiência,
através de mecanismos inovadores.

Após a aprovação dos temas, o mesmo passará
para a fase de procura de informação, edição e
entrega do produto final.

•

Também fará o mapeamento de informações,
serviços relevantes em páginas governamentais
(websites) para a criação de hiperligações devidamente aprovados.

•

O consultor também prestará assistência necessária durante o período de 06 meses (por assistência nos referimos a edição de artigos já elaborados caso seja necessário).

A iniciativa será implementada no formato offline em
três províncias: Niassa, Zambézia e Maputo, nos seguintes distritos: Lichinga, Cuamba, Mandimba, Quelimane,
Mocuba e Boane. O formato online será de acesso geográfico ilimitado.
É neste contexto que pretendemos contratar serviços
de consultoria para definição e produção de artigos relevantes da área de Governação + identificação e criação
de hiperligações para informações de serviços governamentais existentes, num período de duas semanas.
2. OBJECTIVO
Contratar serviços de consultoria para alimentar os conteúdos iniciais da componente online da iniciativa MOBILIZE
4. ENTREGÁVEIS/PRODUTOS DA CONSULTORIA
Como entregáveis, o consultor deverá apresentar os seguintes produtos:
•

40 artigos informativos sobre a temática de Governação (maioritariamente ever-green) de fácil
compreensão e com bibliografia bem elaborada1;

•

Identificação de informações relevantes, serviços
online, em websites governamentais de modo a
criar hiperligações;

•

Assistência (no caso de necessidade de actualização ou edição dos artigos).

5. METODOLOGIA
•

O consultor terá uma indução completa sobre a
iniciativa, posteriormente vai apresentar a uma
lista de temas a serem desenvolvidos;

1 Todos artigos terão de ser escritos a partir de informações já existentes, de
fontes credíveis.

6. QUALIFICAÇÕES DO CONSULTOR
O consultor deverá responder aos seguintes requisitos:
•

Possuir no mínimo, nível de licenciatura em algum dos seguintes cursos: Ciência Política, Administração Pública, Direito, Desenvolvimento ou
áreas semelhantes.

•

Habilidades comprovada de produção de artigos;

•

Experiência em copywriting constitui vantagem;

•

Capacidade de trabalhar sobre pressão,

•

Capacidade comunicativa,

•

Capacidade de resolver problemas de forma criativa e eficaz.

INSTRUÇÕES
Os indivíduos que estejam interessados deverão enviar
um e -mail, anexar o seu Curriculum Vitae com duas referências + Carta de motivação + links para artigos escritos, para o endereço electrónico: mobilize@mobilize.org.mz, indicando claramente o assunto: Mobilize
- Consultoria até ao dia 17 de Junho de 2022.
(Atenção: Emails que não tenham o assunto bem destacado serão automaticamente desclassificados).
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
As propostas serão avaliadas tecnicamente. A pontuação será atribuida com base na experiência profissional
e em relação aos requisitos dos Termos de Referência anteriormente descritos.
Apenas os selecionados serão contactados.

