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UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MOÇAMBIQUE 

Reitoria 

COMUNICAÇÃO NR. 004 

CONCURSO INTERNO 

1. Nos termos do nr. 02 do Artigo 8º do Regulamento Interno da UCM, a 

Universidade Católica de Moçambique (UCM), com sede na cidade da 

Beira, na Rua Comandante Gaivão, n.º 688, Bairro da PontaGêa, comunica-

se que está aberto um concurso interno pelo prazo de sete (7) dias, a contar 

da data da publicação deste anúncio, para preenchimento de (1) vaga 

para Assistente Administrativo para a gestão do portal do Conselho 

Nacional de Avaliação da Qualidade do Ensino Superior (CNAQ), para a 

Reitoria da UCM.  

 

      Requisitos necessários:  

 

1. Formação académica 
a) Possuir o grau de licenciatura em Informática de Gestão; 

 

     Objectivo 

 Garantir a Gestão da plataforma electrónica de Gestão da Qualidade e 

outras actividades administrativas. 

2. Responsabilidades e tarefas 

i. Recolha, sistematização e lançamento de dados ou evidencias dos 

critérios de verificação de padrões no portal do CNAQ, 

ii. Organização da legislação ou ferramentas de avaliação e 

acreditação de cursos e programas, 

iii. Produção de relatórios e execução dos planos de melhoria da 

qualidade, 

iv. Envio de propostas de cursos e ou programas a serem acreditados 

pelo CNAQ, 

v. Exercer outras tarefas que lhe forem incumbidas. 
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3. Competências e qualidades 

i. Boa capacidade de organização e planificação, 

ii. Alto sentido de responsabilidade, 

iii. Capacidade de trabalhar sem supervisão,  

 

4. Do concurso podem participar todos os trabalhadores vinculados à UCM, 

com contrato de Trabalho a Tempo Inteiro. 

5. A admissão ao concurso é solicitada ao Magnífico Reitor por meio de um 

requerimento com assinatura reconhecida. 

6. No acto da entrega dos requerimentos de admissão ao concurso, será 

obrigatoriamente exibido o bilhete de identidade actualizado, curriculum 

vitae assinado e cópia autenticada de certidão de habilitações literárias 

correspondente ao grau requerido. 

7. A selecção dos candidatos para o concurso será feita através de prova 

(escrita, oral e prática) e/ou avaliação curricular, seguida de entrevista.   

8. O requerimento da admissão ao concurso, deve dar entrada na Reitoria da 

Universidade Católica de Moçambique, ou pelo correio electrónico 

drh@ucm.ac.mz, a partir do dia 07 de Dezembro de 2020, até ao dia 11 de 

Dezembro de 2020, das 07h30 às 17h00. 

 

Beira, aos 02 de Dezembro de 2020 

 

O Reitor da Universidade Católica de Moçambique 

 

………………………………………………………… 

Professor Doutor Padre Filipe Sungo 


