
 

CONTRATAÇÃO DE UM CONSULTOR INDIVIDUAL PARA PRODUÇÃO,  
RECOLHA, SISTEMATIZAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE MATERIAL  

DIDÁCTICO ATRAVÉS DUMA PLATAFORMA COLABORATIVA ONLINE 
 

Os Governos de Moçambique e da Itália assinaram em Maio de 2009, em Roma, o acordo de donativo para a execução 

da iniciativa “Rede Electrónica do Governo (GovNet) Serviços de Governo Electrónico nos Distritos”. Este projecto é 

implementado pelo Instituto Nacional de Tecnologias de Informação e Comunicação (INTIC) e compreende três 

componentes: 

 Infra-estrutura de rede; 

 Formação e desenvolvimento de recursos humanos; e 

 Unidade Móvel de Tecnologias de Informação e Comunicação (UMICT). 

Para que as acções de formação e campanhas de sensibilização tenham o impacto desejado, é essencial que sejam 

disponibilizados materiais didácticos, usando diferentes tipos de formato, incluindo a plataforma Web concebida para o 

efeito, para servirem de referência no processo de auto-aprendizagem ou noutras formações e campanhas do mesmo 

género, podendo alguns dos materiais didácticos, disponibilizados na plataforma Web, estar a qualquer momento 

igualmente disponíveis para rádios, jornais e televisões comunitários, para ampla difusão. 

É neste contexto que o INTIC pretende contratar um consultor individual experiente por um período máximo de 10 meses, 

com vista a produção, recolha, sistematização e disponibilização de material didáctico através duma plataforma 

colaborativa online.  

Assim, o INTIC convida consultores individuais elegíveis para apresentarem as suas manifestações de interesse para a 

execução dos serviços. Os consultores interessados devem providenciar em forma de “Curricum Vitae” (C.V), informação 

que mostre as suas qualificações para a execução dos serviços solicitados (descrição de trabalhos similares, experiência 

em áreas similares, competências adequadas, etc.).  

O consultor será seleccionado com base no Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento 

de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 15/2010, de 24 de Maio. 

Os consultores interessados poderão obter mais informações incluindo os Termos de Referência (TORs) no endereço 

abaixo indicado, durante o horário normal de expediente, das 07:30 h às 15:30 h locais, e as manifestações de interesse 

deverão ser entregues no mesmo endereço até às 15:30 horas, hora local do dia 16 de Julho de 2012.  
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Os interesados deverão enviar as suas manifestaçoes, devem ser entregues até 16 de 

Julho de 2012 no seguinte endereço. 

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO  E COMUNICAÇÃO 

Av. Guerra Popular Nº. 20, 2º Andar, Sala 202; Maputo, Moçambique 
Fax: 258-21302289; E-mail: info@intic.gov.mz 
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