
 
 

 

O LYCEE GUSTAVE EIFFEL DE MAPUTO 

RECRUTA UM RESPONSÁVEL ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO 

O Director Administrativo e Financeiro do liceu, sob contrato local da APE, assiste ao Director da Escola em todas as tarefas de 
gestão material, administrativa e financeira da escola. Nesta qualidade, ele ou ela é colocado sob a autoridade funcional do 
Director da Escola. No entanto, deve se referir ao Presidente ou ao Tesoureiro da APE no que diz respeito ao controlo das contas 
que mantém. 

Missão e perfil 

Gestão financeira e orçamental 

• Elaboração e execução do orçamento em 
conformidade com as delegações que lhe são 
concedidas 

• Implementar procedimentos relacionados com as 
receitas e despesas e garantir a integridade das contas 

• Manter o fluxo de caixa da escola 

• Efectuar o controlo das subvenções 

• Elaborar convenções relacionadas com as parcerias da 
instituição 

• Organizar a contabilidade e a gestão do risco 
financeiro 

• Formar e treinar a equipa financeira da escola 

• Aconselhar e alertar ao director/CA sobre a margem 
de manobra financeira de que dispõem 

 
Gestão e organização do estabelecimento 

• Organizar o trabalho do pessoal administrativo e 
técnico e realizar a sua avaliação anual  

• Garantir uma boa gestão do equipamento e dos 
edifícios da EFM, condições de saúde e segurança  

• Responsável pelos inventários, cartões de stock... 

• Assegurar um controlo jurídico e administrativo que 
respeite a legislação local 

• Garantir a segurança dos bens e das pessoas: 
manutenção do equipamento e das instalações, 
contratos de manutenção, etc. 

• Organizar e acompanhar os vários trabalhos 

Administração Geral 

• Organização dos projectos submetidos à deliberação 
do Conselho de Administração e do Conselho de 
Administração 

• Assegurar a aplicação das leis moçambicanas 

• Ser ponto focal junto ao consultor jurídico 

• Estabelecer um sistema de arquivo adequado 
 

Competências e conhecimentos requeridos 

• Conhecer os regulamentos financeiros e 
contabilísticos de Moçambique, o funcionamento de 
uma escola e a organização do sistema educativo 

• Conhecer os regulamentos relativos à segurança 

• Saber organizar e gerir uma equipa 

• Saber planear e programar 

• Facilitação de projectos e reuniões 

• Domínio de ferramentas informáticas e novas 
tecnologias 

• O conhecimento dos software Eduka e Primavera 
será uma vantagem. 

 
Demonstre 

• Rigor  

• Lealdade 

• Iniciativa 

• Autoridade 

•  Disponibilidade 

• Adaptabilidade 

• Capacidade organizativa 

Competências 

linguísticas 

A proficiência em francês é uma vantagem importante: nível B2 oral  

Fluente em português e inglês. 

Diplomas 

requeridos e 

experiência  

Diploma de pós-graduação: Mestrado em gestão administrativa. 

Diploma superior em contabilidade e gestão financeira.  

Experiência como Director Administrativo e Financeiro numa estrutura semelhante. 

 

 

 

Candidatura 

O pacote de candidatura inclui : 

• um curriculum vitae, uma carta de apresentação, cópias autenticadas de diplomas e cartas de 

referência que devem ser enviado por e-mail para proviseur.maputo.lge@aefe.fr / 

efm.rhumaines@lge.co.mz  

Os candidatos seleccionados serão convidados para entrevista. 

No final da fase de selecção podem ser organizadas provas escritas de recrutamento para avaliar os 

conhecimentos dos candidatos. 
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