
1 
Av. Da Namaacha, Km 11.5- Matola; Telefone: (258) 21724917; web: www.fni.gov.mz 

 

 

 

 

 

CONVITE PARA CANDIDATURA 

________________________ 

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 potenciais concorrentes a manifestarem interesse para avaliação de 

propostas de projectos submetidas para financiamento, para um período de 3 anos. 

3. Os candidatos interessados e qualificados para execução das avaliações deverão 

providenciar informações através do seu Curriculum Vitae (CV). 

4. As candidaturas deverão ser submetidas no endereço abaixo indicado, até as 15:30 

horas do dia 30 de Junho de 2023 (prioridade será dada as candidaturas 

submetidas imediatamente após publicação desde anúncio). 

 

QUALIFICAÇÕES, CONHECIMENTO E EXPERIÊNCIAS EXIGIDAS: 

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

possuir: 

 Preferencialmente grau de Doutoramento. 

 Serão considerados candidatos com o grau de Mestre e/ou com experiência 

relevante (desde que submetam os CVs com informação de suporte para as áreas 

de especialidade). 

 Disposição em executar a avaliação com zelo e afinco profissionais, num painel de 

avaliadores dentro de um prazo estabelecido e permanência no referido painel de 

avaliadores por um período não superior a 3 anos. 
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Áreas elegíveis para a manifestação de interesse 

Todas as áreas do conhecimento científico. Tendo em conta as áreas de financiamento do 

FNI, espera-se um mínimo de 65 candidatos que reúnem condições presentes neste 

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

área (se aplicável) de especialidade. 

 
O Fundo Nacional de Investigação reserva-se o direito de avaliar e seleccionar os CVs que 
reunirem as melhores condições. 
 
Nota: O CV deverá ser resumido no máximo em 4 páginas incluindo as publicações 
efectuadas. 
 
Link para a candidatura: https://eventos.fni.gov.mz/event/10/  
 
Para mais informações queira contactar: 
Fundo Nacional de Investigação 
Av. da Namaacha, Km 11.5-Matola 
Telefone (+258) 21 724917  
Website: www.fni.gov.mz   
Email:  fni.mct@gmail.com / departamento.monitoria@gmail.com 
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