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MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE 

 

AVALIAÇÃO DE PROJECTOS SUBMETIDOS AO FNI PARA FINANCIAMENTO 
 

1. O FUNDO NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO, abreviadamente designado por FNI, é uma 

instituição pública, de âmbito nacional, tutelada pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, 

Ensino Superior e Técnico Profissional e tem como missão o financiamento e promoção do 

Sistema de Ciência e Tecnologia. 

2. O FNI, convida aos interessados para submissão de manifestação de interesse para: 

a) Avaliação técnico-científica de propostas de projectos de investigação, inovação e 

transferência de tecnologia submetidas para financiamento; 

b) Monitoria da implementação das acções desenvolvidas pelos projectos aprovados; 

c) Avaliação dos resultados alcançados pelos projectos em função dos objectivos 

previamente indicados no projecto; 

d) Avaliação de resumos de trabalhos de investigação submetidos para apresentação em 

eventos científicos organizados pelo FNI; 

e) Fazer parte da base de dados de avaliadores das áreas elegíveis para financiamento. 

 

3. QUALIFICAÇÕES, CONHECIMENTO E EXPERIÊNCIAS EXIGIDAS 

Os candidatos para avaliar as propostas submetidas ao FNI para financiamento devem possuir: 

 Preferencialmente grau de Doutoramento / Especialista nas áreas elegíveis abaixo indicadas;  

 Serão considerados candidatos com o grau de Mestrado e/ou com experiência relevante nas 

áreas abaixo descritas (desde que no CV conste informação de suporte); 

 Para avaliadores de projectos de inovação, requere-se que tenham experiência em inovação, 

seu desenvolvimento e impacto sócio-económico (descrito no CV); 

 Pelo menos 5 artigos científicos publicados em revistas com revisão de pares nacionais e/ou 

internacionais na área em que se candidata;  

 

4. ÁREAS ELEGÍVEIS  

a) Agricultura (1. Produção Agrícola, Melhoramento de plantas e Controlo integrado de 

pragas e doenças: arroz, milho, soja, mandioca, feijões, horticultura e fruticultura; 2. 

Produção e Sanidade Animal; 3. Técnicas mais avançadas de cultivo; 4. Armazenagem e 

transformação de alimentos; 5. Segurança alimentar e nutricional; 6. Mercados agrícolas; 

7. Água e ambiente e 8. Florestas e fauna bravia); 

b) Saúde (1. Doenças e determinates de doenças que tenham grande impacto na saúde dos 

Moçambicanos, tais como TB, Malária e Parasitas intestinais; 2. Vacinas contra as várias 

endemias; 3. Segurança nutricional e 4. Saúde pública; 

c) Energia (Energia alternativa/renovável, incluindo a hidráulica e fontes de ondas de 

marés);  

d) Água (1. Utilização eficaz dos recursos hídricos; 2. Investigação sobre a conservação e 

gestão da água);  

e) Recursos Minerais (1. Processamento local de produtos minerais; Tecnologia adequada 

para a mineração de pequena escala, 2. Geologia aplicada e o ambiente);  



2 

 

f) Etnobotânica  (1. Investigação sobre os recursos etno-botânicos e sua utilização em 

diferentes contextos: Plantas com valor nutricional; plantas de valor medicinal, 2. 

Investigação sobre a caracterização das práticas tradicionais, incluindo os aspectos 

sociais, 3. Investigação para validar o conhecimento tradicional); 

g) Construção a Baixo Custo (1. Infra-estruturas);  

h) Ciências Marinhas e Pescas (1.Desenvolvimento de indústrias beneficiárias de recursos 

não renováveis, 2. Ciências marinhas e costeiras); 

i) Sustentabilidade Ambiental (1. Biocombustíveis e outras indústrias, 2. Gestão 

Sustentável de Recursos Naturais, incluindo investigação em Mudanças Climáticas) 

j) Biotecnologia; 

k) Tecnologias de Informação e Comunicação;  

l) Ciências Sociais; 

m) Educação e,  

n) Turismo 
 

5. No acto de submissão da candidatura os candidatos deverão indicar a área e sub-área de 

especialidade. 

6. Os candidatos interessados e qualificados para execução das avaliações deverão providenciar 

informação através do seu Curriculum Vitae (CV). 

7. No acto da candidatura os candidatos devem submeter uma cópia do diploma do 

doutoramento ou mestrado, se a pós-graduação tiver sido feita fora do país deve ser 

apresentado o certificado de equivalência.  

8. As candidaturas (documentos em hard copy e no formato pdf) deverão ser enviados para 

endereço indicado em contactos, até 15h30m do dia 3 de Junho de 2019.  
 

 

9. Nota importante: 

a) Os candidatos devem possuir disponibilidade para executar a avaliação das propostas 

com zelo e afinco profissionais, num painel de avaliadores dentro de um prazo a ser 

estabelecido pelo FNI; 

b) Os candidatos devem possuir disponibilidade para proceder a avaliação das propostas 

submetidas durante um período de 3 anos consecutivos (no painel da sua área de 

especialidade);  

c) Para garantir a independência do trabalho a efectuar, os candidatos seleccionados serão 

convidados a exercer, na qualidade de 'avaliadores independentes' (antes da assinatura do  

contrato) a concordarem em respeitar os termos do código de conduta (incluindo aspectos 

de confidencialidade e imparcialidade). Em particular, serão obrigados a assinar uma 

Declaração atestando que não há nenhum conflito de interesses no momento da 

contratação e que se comprometem a informar ao FNI, caso surja qualquer conflito no 

exercício das suas funções;  

d) Os candidatos serão remunerados mediante cada serviço prestado ao FNI; 

e) Possuir experiência como revisor/avaliador em revistas científicas ou de projectos em 

instituições de financiamento constitui uma vantagem. 

Somente os candidatos que reunirem as condições exijidas serão contactados. 

 

Para mais informações contacte: 

Fundo Nacional de Investigação 

Av. da Namaacha, Km 11.5-Matola 

Telefone (+258) 21 724917   Fax (+258) 724830/1 

Email:  fni.mct@gmail.com / projectos.fni@gmail.com 
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