
 

Termos de Referência para Recrutamento de um Consultor Página 1 

 
                 Unidade Gestora Executora das Aquisições 
 

Anúncio de Concurso de Consultoria nºCR27A001141SC00032018 

PEDIDO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE 

PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM AVALIAÇÃO DE 

RISCOS FISCAS  

O Ministério de Economia e Finanças aprovou em 2016 o seu Plano Estratégico de 
Finanças Públicas 2016-2019. Este plano prevê a implementação de um programa para 
a melhoria da gestão dos riscos fiscais, a melhoria da capacidade de previsão dos diversos 
indicadores macroeconómicos e a capacidade de gestão de tesouraria do Estado. O 
Gabinete de Gestão de Riscos – GGR, é a unidade responsável pela coordenação do 
programa de análise do risco no Ministério.  

O CEDSIF, no âmbito de um memorando com o GGR pretende recrutar para este, um 
consultor em Gestão de Risco Fiscal, pelo que convida a todas pessoas singulares 
nacionais interessadas a apresentarem a Manifestação de Interesse, podendo obter mais 
informações levantando os TdR disponíveis na Av. Guerra Popular, nº 20, 6º andar, Porta 
609, na Cidade de Maputo – Moçambique,  baixa-los a partir do website: 
www.cedsif.gov.mz, ou solicita-los por meio do seguinte endereço eletrónico: 
ugea@cedsif.gov.mz.  

Informamos aos interessados, que está reservado o dia 26 de Setembro do corrente ano, 

das 10h as 12horas, no endereço acima referenciado para esclarecimento dos aspectos 

técnicos dos termos de referencia. 

A apresentação da manifestação de interesse pelos interessados deverá ocorrer até as 

10horas do dia 02 de outubro de 2018, no local acima indicado, sendo abertas 30 

minutos depois. 

As manifestações de interesse devem ser apresentadas em envelopes fechados com 

identificação do concurso e consultor. 

A presente contratação rege-se pelos procedimentos previstos no artigo 271 e seguintes, 

do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens 

e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de Março.    

 

Maputo, 12 de Setembro  de 2018 

Autoridade Competente   

___________________ 

(Ilegível) 

  

 

http://www.cedsif.gov.mz/
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                        UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES  
 

 

             Termos de Referência para Recrutamento de um Consultor Economista 

 

1. Contexto 

O Centro de Desenvolvimento de Sistemas de Informação de Finanças (CEDSIF) pretende contratar 

para o Gabinete de Gestão do Risco (GGR) do Ministério da Economia e Finanças (MEF), um Consultor 

Economista especializado em macroeconomia para apoiar sua equipa na avaliação dos riscos fiscais. 

 

O Ministério da Economia e Finanças aprovou em 2016, o seu Plano Estratégico de Finanças Públicas 

2016 - 2019. Este Plano prevê a implementação de um programa para a melhoria da gestão dos riscos 

fiscais, a melhoria da capacidade de previsão dos diversos indicadores macroeconómicos e da 

capacidade de gestão de tesouraria do Estado. O GGR é a unidade responsável pela coordenação do 

programa de análise do risco no Ministério da Economia e Finanças. 

 

2. Posição 

Consultor Economista 

 

3. Local de Trabalho 

Gabinete de Gestão do Risco (GGR) - Ministério da Economia e Finanças. 

 

4. Objectivo geral 

Fortalecer a capacidade analítica e quantitativa do GGR para avaliar a exposição aos riscos fiscais. 

 

4.1 Objectivos específicos:  

 Apoiar a equipa do GGR na preparação e análise das projeções macro-fiscais de médio prazo. 

 Avaliar a probabilidade e o impacto fiscal de diversos riscos fiscais. 

 Contribuir nos esforços de coleta de dados, de manutenção de bases de dados e verificar a sua 

consistência. 

 Contribuir para o fortalecimento da capacidade da análise macro-fiscal no GGR. 

 

5. Produtos 

O GGR deverá apresentar no período do contrato, relatórios que quantificarão a exposição aos riscos 

fiscais, incluindo análise de cenários e projecções a médio prazo. Os tópicos dos relatórios e as áreas 

de análise do Consultor Economista serão determinados de acordo com as capacidades e experiência 

do candidato seleccionado. Neste contexto, o consultor apoiará o Gabinete na preparação destes 

relatórios fiscais.   
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6. Requisitos Mínimos 

• Mestrado em Economia ou Politicas Públicas com, pelo menos, 5 anos de experiência ou uma 

combinação equivalente de educação e experiência. 

• Habilidades analíticas fortes, experiência em uma das seguintes áreas: análise quantitativa com 

dados macroeconómicos, análise de sustentabilidade da dívida (DSA) e sustentabilidade fiscal ou 

ferramentas de modelagem para a previsão e análise de cenários de perspectivas macroeconómicas. 

• Experiência em monitoria macroeconómica da economia moçambicana, conhecimento 

comprovado das interações da política monetária e fiscal e compreensão dos indicadores macros e 

microeconómicos.  

• Domínio do STATA ou Eviews ou outro software estatístico. 

• Forte comunicação e habilidades interpessoais e capacidade de colaborar efectivamente com 

colegas de uma equipa. 

• Capacidade de elaboração de relatórios analíticos sobre questões macroeconómicas actuais. 

• Nacionalidade moçambicana. 

 

7. Supervisão e Report:  

O consultor estará sob a supervisão e reportará ao Director do Gabinete de Gestão do Risco e estará 

sob a orientação técnica do Consultor Residente Macro-Fiscal. 

 

8. Duração 

O contrato terá a duração de doze meses com possibilidade de renovação sujeita a uma avaliação de 

desempenho e disponibilidade de financiamento. 

 

9. Língua 

a) Português como língua de trabalho obrigatória; 

b) Inglês (conhecimento intermédio/alto da língua inglesa).  

10. Documentos de Qualificação 

Para efeitos de elegibilidade em contratar com o Estado, os concorrentes devem apresentar os 

seguintes documentos: 

a. Qualificação jurídica  

i.Declaração do concorrente de que não se encontra em qualquer das situações previstas no artigo 

254 do Regulamento de contratação de Empreitada de Obras, Fornecimento de Bens e 

Prestação de Serviços ao Estado aprovado pelo Decreto nº5/2016, de 8 de Março; e 

Fotocópia autenticada do documento de identificação 

 

b. Qualificação económico-financeira: 

 

Declaração periódica de rendimentos.  

 

c. Regularidade Fiscal: 

 

Certidão válida de quitação emitida pela Administração Fiscal. 

 

11. Apresentação de Manifestação de Interesse 
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O presente processo de contratação será regido pelos procedimentos atinentes a contratação de 

serviços de consultoria previstos nos artigos 271 e seguintes do Regulamento aprovado pelo Decreto 

nº5/2016, de 8 de Março, na modalidade de selecção de pessoas singulares, que passamos a citar: 

1. A selecção de pessoa singular é aplicável para serviços de consultoria em que a experiência e 

qualificações da pessoa são os requisitos principais. 

2. As pessoas singulares são seleccionadas com base na comparação de, pelo menos, três (3) 

candidatos dentre aqueles que manifestarem interesse na execução dos serviços, podendo a Entidade 

Contratante seleccionar entre consultores cadastrados ou entre consultores que já executaram 

serviços satisfatórios para a mesma. 

3. Os consultores individuais contratados deverão preencher todos os requisitos relevantes de 

qualificações e capacidade para o desempenho da tarefa. 

4. A capacidade será aferida com base nos antecedentes académicos, experiência e, quando 

necessário, no conhecimento das condições locais e outros factores relevantes. 

5. O consultor seleccionado será convidado a apresentar propostas técnica e financeira, previamente 

à celebração do Contrato. 

Informamos aos interessados, que esta reservado o dia 26 de Setembro do corrente ano, das 10h as 

12horas, no endereço acima referenciado para esclarecimento dos aspectos  técnicos  dos termos de 

referencia.  

 

A apresentação da Manifestação de Interesse pelos interessados deverá ocorrer até as 10 horas do 

dia 02 de outubro de 2018, no local acima indicado, sendo as propostas abertas 30 minutos depois. 

As manifestações de interesse devem ser apresentadas em envelope fechado com identificação do 

concurso e consultor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Critérios de avaliação e decisão 
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Para efeitos de avaliação e decisão, serão consideradas a componente documental ponderada com 

peso 50% e entrevista também ponderada com peso de 50%, de acordo com o seguinte detalhe: 

 

Ref Requisito Regra de Pontuação Pont.Mín. Pont. Max. Evidências 

4.1 Formação Académica       

a  Mestrado em 

Economia ou 

Politicas Públicas 

com, pelo menos, 5 

anos de experiência 

ou uma combinação 

equivalente de 

educação e 

experiência 

Condições Mínimas: 

Mestrado ou licenciatura 

com 5 anos de experiencia  

   

10 10  Diploma  

 Experiencia        

b  Habilidades 

analíticas fortes em 

em uma das 3 áreas: 

(i) análise 

quantitativa com 

dados 

macroeconómicos, 

(ii) análise de 

sustentabilidade da 

dívida (DSA) e (iii) 

sustentabilidade 

fiscal ou ferramentas 

de modelagem para 

a previsão e análise 

de cenários de 

perspectivas 

macroeconómicas 

Condições Mínimas: 

 Experiência em uma área 

equivale a 1 ponto; duas  

áreas equivale a 5 pontos; 

três áreas equivale a 10 

pontos 

1 10 CV e Carta 

abonatória 

circunstanciados 

fazendo menção 

de aspectos 

relevantes para 

aferição do 

requisito   

c Experiência em 

monitoria 

macroeconómica da 

economia 

moçambicana 

 Condições Mínimas: 

 Experiência mínima de 5 

anos que equivale a 1 

ponto, sendo que a cada 

ano adicional equivale a 1 

ponto até o máximo de 10 

 

1 10 CV e Carta 

abonatória 

circunstanciados 

fazendo menção 

de aspectos 

relevantes para 

aferição do 

requisito   

d  Domínio do STATA 

ou outro software 

estatístico 

Condições Mínimas:  

Sim/Não 

  

10 10  Curriculum 

Vitae  
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4.3 Língua       

e Inglês Condições Mínimas: O 

Consultor a ser indicado 

para este serviço deve 

falar e escrever 

fluentemente Português                                      

Regra Geral: Inglês. Tem 

nível Intermédio? 

Sim/Não 

10 10 Certificado e ou 

entrevista 

4.4 Entrevista       

f Forte comunicação e 

habilidades 

interpessoais e 

capacidade de 

colaborar 

efectivamente com 

colegas de uma 

equipa. 

  

  

0 50   

 

 


