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UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MOÇAMBIQUE 

Reitoria 

COMUNICAÇÃO NR. 004 

CONCURSO INTERNO 

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 dez 

dias (10) dias, a contar da data da publicação deste anúncio, para preenchimento de uma (1) 

vaga para Assessor de Recursos Humanos para a Faculdade de Ciências de Saúde da UCM.  

 

      Requisitos necessários:  

 

1. Formação académica 

a) Possuir o grau mínimo de Licenciatura em Recursos Humanos ou áreas afins; 

 

     Objectivo 

 Garantir a Gestão dos Recursos Humanos a nível da Faculdade de Ciências Saúde. 

1. Responsabilidades e tarefas 

i. Assessorar em todas as actividades relativas aos processos de contratação; 

resolução de conflitos laborais, avaliação de desempenho dos trabalhadores;  

ii. Ter domínio sólido da Legislação Laboral em vigor; 

iii. Conhecer os direitos e deveres do trabalhador e da entidade patronal; 

iv. Ter domínio da matéria de Promoção e Progressão na Carreira; 

v. Domínio sólido do Sistema Primavera; 

vi. Coordenar o processo de pagamento de salário, horas extras e ajudas de custos 

dos trabalhadores; 

vii. Assistir o/a administrador/a em assuntos relacionados com o pagamento dos 

impostos, nomeadamente: INSS, IRPS, IPA, Relação Nominal, Segurança Social 

(SISSMO) e outros impostos; 

viii. Coordenar o processo de contratação e legalização do pessoal estrangeiro 

juntos as Direcções de Trabalho e Migração; 

ix. Efectuar outras actividades que forem encarregues pela direcção da Unidade 

Orgânica. 
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2. Competências e qualidades 

i. Boa capacidade de organização e planificação, 

ii. Alto sentido de responsabilidade, 

iii. Capacidade de trabalhar sem supervisão.  

 

3. Do concurso podem participar todos os trabalhadores vinculados à UCM, com contrato 

de Trabalho a Tempo Inteiro. 

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

com assinatura reconhecida. 

5. No acto da entrega do requerimento de admissão ao concurso, será obrigatoriamente 

exibido o bilhete de identidade actualizado, curriculum vitae assinado e cópia 

autenticada de certificado de habilitações literárias correspondente ao grau requerido. 

6. A selecção dos candidatos para o concurso será feita através de prova (escrita, oral e 

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

 

7. Local e prazo de entrega das candidaturas 

As candidaturas devem ser submetidas em envelope selado na Secretaria da Faculdade  

de Ciências de Saúde da Universidade Católica de Moçambique, ou pelo correio 

eletrónico fcs@ucm.ac.mz, a partir do dia 24 a 26 de Março, 05 e 06 de Abril de 2021, 

das 07h30 às 17h00. 

 

 

 

Beira,24 de Março de 2021 

 

O Magnifico Reitor da Universidade Católica de Moçambique 

 

………………………………..……………………………………… 

Professor Doutor Padre Filipe Sungo 

mailto:fcs@ucm.ac.mz

