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1. INTRODUÇÃO   

Através da Lei nº 09/2002, de 12 de Fevereiro e seu Regulamento aprovado pelo Decreto nº 

23/2004, de 20 de Agosto, foi criado o Sistema de Administração Financeira do Estado 

(SISTAFE) com vista a modernizar os sistemas de Administração Financeira do Estado 

Moçambicano. 

 

O SISTAFE é composto por (5) Subsistemas devidamente integrados a saber: Subsistema 

do Orçamento do Estado (SOE), Subsistema de Contabilidade Pública (SCP), Subsistema 

do Tesouro Público (STP), Subsistema do Património do Estado (SPE) e, Subsistema do 

Controlo Interno (SCI). 

 

A modernização fez-se acompanhar pela criação de uma plataforma informática de 

suporte ao SISTAFE, o e-SISTAFE, que é constituído por vários módulos. 

 

Dando continuidade ao processo da reforma da Administração Financeira do Estado, o 

MEF identificou no actual SOE, a necessidade de integrar as funções de Planificação e 

Orçamentação num instrumento único, resultando na alteração da designação de 

Subsistema de Orçamento do Estado (SOE) para Subsistema de Planificação e 

Orçamentação (SPO). 

 

Para a implementação do Módulo de Planificação e Orçamentação (MPO), aplicação 

informática de apoio ao SPO, foram produzidos os documentos de conceitos e de 

requisitos, designadamente “Modelo Conceptual” e “Modelo de Negócio” 

respectivamente, que irão orientar o desenvolvimento do módulo. 

 

O presente documento apresenta os Termos de Referência (TdR) para contratação de 02 

(dois) Analistas de Software Seniores e 01 (um) Programador de Software Sénior, para 

o desenvolvimento do MPO. 

 

2. TERMOS DE REFERÊNCIA PARA ANALISTAS DE SOFTWARE, 

SENIORES (Dois consultores): 

2.1. Função (Para ambos) 

Inserido numa equipa de desenvolvimento aplicacional e orientado a um plano de 

trabalho, o analista exercerá as seguintes actividades (mas não limitado): 

 Efectuar a análise de requisitos e produzir os artefactos da especificação de 

software (Casos de uso, Regras de negócio, Diagramas UML, Protótipos); e 

 Garantir a qualidade dos produtos, realizando testes, validações e entregas. 

 

2.2. Entregáveis Previstos (Analista Sénior1) 

1) Plano de Actividades para a materialização das actividades e entregas descritas 

nos pontos seguintes, no prazo de 8 (oito) meses; 

2) Especificar, testar e entregar todas as funcionalidades referentes aos seguintes 

processos, subprocessos e actividade do MPO, incluindo a implementação dos 

relatórios e dos ajustes decorrentes do aprimoramento de requisitos: 

a. Processo de Elaboração e Aprovação dos Planos e Orçamento; 
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i. Subprocesso de Elaboração e aprovação dos Planos e 

Orçamento de Curto e Médio Prazos – Criar/Manter o 

PESOE; e 

ii. Subprocesso de Ajuste do Plano e Orçamento – PESOE 

Trianual. 

b. Actividade de Registo de Limite Global da Despesa e Receita por 

Classificador Economico; 

3) Documentos de casos de uso e de regras de negócio referentes a todas as 

funcionalidades resultantes dos processos, subprocesso e actividade indicados no 

número 2); 

4) Documentos de modelagem do sistema (Diagramas UML, Caos de Uso, 

Modelagem de dados, Entidade e relacionamento, Actividades, entre outros) 

referentes a todas as funcionalidades resultantes dos processos, subprocesso e 

actividade indicados no número 2); 

5) Casos de Testes e relatórios, referentes a todas as funcionalidades resultantes dos 

processos, subprocesso e actividade indicados no número 2); 

6) Relatórios de homologação das funcionalidades; 

7) Relatórios semanais de acompanhamento e no fim de cada entregável; e 

8) Relatório final da consultoria. 

 

2.3. Entregáveis Previstos (Analista Sénior2) 

1) Plano de Actividades para a materialização das actividades e entregas descritas 

nos pontos seguintes, no prazo de 8 (oito) meses; 

2) Especificar, testar e entregar todas as funcionalidades referentes aos seguintes 

processo e actividades do MPO, incluindo a implementação dos relatórios e dos 

ajustes decorrentes do aprimoramento de requisitos: 

a. Actividades de Administração de utilizadores e acessos; 

b. Actividades de Criação e manutenção de Classificadores; 

c. Processo de Monitoria dos Planos, Programas e Orçamento (BdPESOE 

e relatórios de acompanhamento);  

3) Documentos de casos de uso e de regras de negócio referentes a todas as 

funcionalidades resultantes do processo e actividades indicados no número 2); 

4) Documentos de modelagem do sistema (Diagramas UML, Caos de Uso, 

Modelagem de dados, Entidade e relacionamento, Actividades, entre outros) 

referentes a todas as funcionalidades resultantes do processo e actividades 

indicados no número 2); 

5) Casos de Testes e relatórios, referentes a todas as funcionalidades resultantes do 

processo e actividades indicados no número 2); 

6) Relatórios de homologação das funcionalidades; 

7) Relatórios semanais de acompanhamento e no fim de cada entregável; e 

8) Relatório final da consultoria. 

 

2.4. Requisitos Obrigatórios (Para ambos): 

 Habilitações 

O Analista de Software deve ter no mínimo, formação do nível de Licenciatura 

em Tecnologias de Informação e Comunicação. 
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 Conhecimentos Técnicos 

 Conhecimento comprovado de técnicas para a recolha, especificação e 

modelagem de requisitos de negócio;  

 Conhecimento comprovado na utilização de ferramentas (Computer-

Aided Software Engineering – CASE) para apoiar no processo de 

desenvolvimento; e 

 Conhecimento e domínio comprovados sobre ciclos de vida de 

desenvolvimento de software (Software Development Life Cycle – SLDC), 

especialmente em modelos ágeis IRUP e SCRUM. 

 

 Experiência 

 Experiencia mínima de 5 (cinco) anos comprovados em análise, 

especificação, modelagem e implantação de Sistemas Informáticos 

Integrados; 

 Experiência mínima de 5 (cinco) anos em UML e, na modelagem de bases 

de dados relacionais; 

 Experiência mínima de 5 (cinco) anos na elaboração de casos de testes e 

realização de testes; e 

 Experiência mínima de 5 (cinco) anos com sistemas informáticos de 

Governação electrónica/e-Government; 

 

2.5. Requisitos desejáveis (Para ambos) 

 Experiência na ferramenta enterprise architect ou similar, na elaboração 

de especificações de software; 

 Conhecimento em gestão de Projectos e Frameworks de Gestão de 

Projectos (eg. PMI e/ou PRINCE2); 

 

3. TERMOS DE REFERÊNCIA PARA PROGRAMADOR DE SOFTWARE, 

SÉNIOR: 

3.1. Função 

Inserido numa equipa de desenvolvimento aplicacional e orientado a um plano de 

trabalho, o consultor exercerá as seguintes actividades (mas não limitado): 

 Transformar os artefactos de especificação em software executável, usando a 

linguagem de programação JAVA e o processo de desenvolvimento e 

tecnologias em uso no CEDSIF; 

 Testar as funcionalidades desenvolvidas e assegurar a sua entrega em 

produção, obedecendo os critérios de qualidade em prática no CEDSIF. 

 

3.2. Entregáveis Previstos (Programador Sénior) 

1) Plano de Actividades para a materialização das actividades e entregas descritas 

nos pontos seguintes, no prazo de 8 (oito) meses; 

2) Código fonte e software operacional com todas as funcionalidades referentes aos 

seguintes processos, subprocessos e actividades do MPO, incluindo a 

implementação dos relatórios e dos ajustes decorrentes do aprimoramento de 

requisitos: 

a. Actividades de Administração de Utilizadores e Acessos; 

b. Processo de Elaboração e Aprovação dos Planos e Orçamento 
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i. Subprocesso de Elaboração e Aprovação dos Planos e 

Orçamento de Curto e Médio Prazos; 

3) Relatórios de testes todas as funcionalidades resultantes do processo e actividades 

indicados no número 2); 

4) Relatórios semanais de acompanhamento e no fim de cada entregável; e 

5) Relatório final da consultoria. 

 

3.3. Requisitos Obrigatórios: 

 Habilitações 

O Programador de Software deve ter no mínimo, formação do nível de 

Licenciatura em Tecnologias de Informação e Comunicação. 

 

 Conhecimentos técnicos 

 Conhecimento comprovado em desenho, desenvolvimento/customização 

e implementação de Sistemas Informáticos Integrados; 

 Conhecimento comprovado em ciclos de vida de desenvolvimento de 

software (Software Development Life Cycle – SLDC) especialmente em 

modelos ágeis IRUP e SCRUM;  

 Conhecimento comprovado no desenvolvimento de Sistemas Informáticos 

de Governação electrónica/e-Government; e 

 

 Experiência 

 Experiência mínima de 5 (cinco) anos como programador no 

desenvolvimento de Sistemas Informáticos Integrados; 

 Experiência mínima de 5 (cinco) anos com tecnologias Java e Frameworks 

Spring, Hibernate, JSF, Junit, em padrões JPA 2.1, EJB 3.X, SQL, HTML, 

CSS, ANT, IVY, e outros. 

 Experiência mínima de 5 (cinco) anos na integração de aplicações usando 

WebServices e JMS; e 

 Experiência mínima de 5 (cinco) anos na elaboração de casos de testes e 

realização de testes. 

 

3.4. Requisitos desejáveis 

 Experiência na ferramenta enterprise architect ou similar; 

 Certificações “Oracle Certified Professional” na linguagem de 

programação Java; e 

 Experiência com Base de Dados Oracle; 

  

4. METODOLOGIAS DE AVALIAÇÃO  

4.1. Requisitos de elegibilidade para contratar com o Estado 

Os requisitos de elegibilidade decorrem das exigências do Regulamento de 

Contratação Pública aprovado pelo Decreto nº5/2016, de 8 de Março, nos artigos 21 

e seguintes, e no caso em apreço são aplicáveis os seguintes:  

 Curriculum Vitae; 

 Certificado de habilitações literárias do nível exigido nos requisitos obrigatórios; 

 Declaração do concorrente de que não se encontra em qualquer das situações 

previstas no artigo 21 do Regulamento de Contratação Pública; 
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 Fotocópia autenticada do documento de identificação; 

 Declaração periódica de rendimentos; 

 Certidão válida de quitação emitida pela Administração Fiscal; e 

 Declaração válida emitida pela instituição responsável pelo sistema nacional de 

segurança social, se for o caso;  

 

4.2. Avaliação Técnica 

Serão objecto de avaliação técnica, ou seja, passarão à fase de avaliação técnica, todos 

os candidatos ao concurso cujos processos forem apurados na análise documental. 

 

Assim, observando o propósito da avaliação técnica, serão considerados os seguintes 

pontos:  

a) Nível de formação literária ou académica, considerando que o concurso acolhe 

candidatos com o nível mínimo de Licenciatura nas áreas afins; 

b) Grau de ajustamento do tipo de formação à área técnica da vaga a ocupar 

(especialidade); 

c) Amplitude de acções de formação adicionais enquadradas na especialidade do 

nível literário ou académico do candidato; e 

d) Grau de conhecimento e experiência de exercício de actividade após a conclusão 

do nível literário ou académico da especialidade requerida pela área técnica a 

integrar. 

 

5. CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO E PONTUAÇÃO 

O Júri procederá a avaliação da manifestação de interesse, verificando a sua adequação 

aos Termos de Referência, aplicando os critérios de avaliação e, o sistema de pontos 

constante nas Tabelas de critérios de pontuação à seguir. 

 

Tabela de critérios de pontuação 01: Analistas de Software, Seniores 
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Ref Requisito Regra de Pontuação Evidencia 
Pontuação 

Mínima 

Pontuação 

Máxima 

        45 100 

Conhecimentos 

1 

Conhecimento comprovado de 

técnicas para a recolha, 

especificação e modelagem de 

requisitos de negócio 

Condições Mínimas: 3 Técnica 
CV, 

Entrevista, 

Certificados e 

Cartas 

abonatórias 5 16 

Regra Geral: 3 Técnica = 5; 4 

Técnicas = 10; Mais de 4 técnicas 

= Variação de 2 pontos por cada 

(+1) técnica, incrementado até 7 

técnicas. 

2 

Conhecimento comprovado na 

utilização de ferramentas 

(Computer-Aided Software 

Engineering – CASE) para 

apoiar no processo de 

desenvolvimento 

Condições Mínimas: 1 

Ferramenta 
CV, 

Entrevista, 

Certificados e 

Cartas 

abonatórias 5 16 

Regra Geral: 1 Ferramenta = 5; 2 

Ferramentas = 10; Mais de 10 2 

ferramentas = Variação de 2 

pontos por cada (+1) ferramenta, 

incrementado até 5 ferramentas. 

3 

Conhecimento e domínio 

comprovados sobre ciclos de 

vida de desenvolvimento de 

software (Software 

Development Life Cycle – 

SLDC), especialmente em 

modelos ágeis IRUP e SCRUM 

Condições Mínimas: 3 Tipo 

CV, 

Entrevista e 

Cartas 

abonatórias 5 16 

Regra Geral: 3 Tipo = 5; 4 Tipos 

= 10; Mais de 4 tipos = Variação 

de 2 pontos por cada (+1) tipo, 

incrementado até 7 tipos. 

Experiência 

1 

Experiencia mínima de 5 

(cinco) anos comprovados em 

análise, especificação, 

modelagem e implantação de 

Sistemas Informáticos 

Integrados 

Condições Mínimas: 5 anos 

CV, 

Entrevista e 

Cartas 

abonatórias 5 10 

Regra Geral: De 5 anos =5; Mais 

de 5 anos = Variação de 1 ponto por 

cada (+1) ano incrementado até 10 

anos. 

2 

Experiência mínima de 5 

(cinco) anos em UML e, na 

modelagem de bases de dados 

relacionais 

Condições Mínimas: 5 anos 
CV, 

Entrevista e 

Cartas 

abonatórias 5 10 

Regra Geral: De 5 anos =5; Mais 

de 5 anos = Variação de 1 ponto por 

cada (+1) ano incrementado até 10 

anos. 

3 

Experiência mínima de 5 

(cinco) anos na elaboração de 

casos de testes e realização de 

testes 

Condições Mínimas: 5 anos 

CV, 

Entrevista e 

Cartas 

abonatórias 5 10 

Regra Geral: De 5 anos =5; Mais 

de 5 anos = Variação de 1 ponto por 

cada (+1) ano incrementado até 10 

anos. 

4 

Experiência mínima de 5 

(cinco) anos com sistemas 

informáticos de Governação 

electrónica/e-Government 

Condições Mínimas: 5 anos 
CV, 

Entrevista e 

Cartas 

abonatórias 5 10 

Regra Geral: De 5 anos =5; Mais 

de 5 anos = Variação de 1 ponto por 

cada (+1) ano incrementado até 10 

anos. 

Requisitos Desejaveis 

1 Condições Mínimas: 5 anos 5 6 
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Experiência na ferramenta 

enterprise architect ou similar, 

na elaboração de 

especificações de software 

Regra Geral: De 5 anos =5; Mais 

de 5 anos = Variação de 1 ponto por 

cada (+1) ano incrementado até 6 

anos. 

 

 

CV, 

Entrevista, 

Certificados e 

Cartas 

abonatórias 

2 

Conhecimento em gestão de 

Projectos e Frameworks de 

Gestão de Projectos (eg. PMI 

e/ou PRINCE2); 

Condições Mínimas: 1 

Certificado 

Certificados    5 6 

Regra Geral: 1 Certificado = 3; 

Mais de 1 certificado = Variação 

de 1 ponto por cada (+1) 

certificado, incrementado até 4 

certificados. 

 

 

 

Tabela de critérios de pontuação 02: Programador de Software Sénior 

Ref Requisito Regra de Pontuação Evidencia 
Pontuação 

Mínima 

Pontuação 

Máxima 

        43 100 

Conhecimentos 

1 

Conhecimento comprovado em 

desenho, 

desenvolvimento/customização e 

implementação de Sistemas 

Informáticos Integrados 

Condições Mínimas: 2 Sistemas 

CV, 

entrevista, e 

cartas 

abonatórias 5 14 

Regra Geral: 2 Sistemas = 5; 3 

Sistemas = 10; Mais de 3 sistemas = 

Variação de 2 pontos por cada (+1) 

sistema incrementado até 5 sistemas 

2 

Conhecimento e domínio 

comprovados sobre ciclos de vida 

de desenvolvimento de software 

(Software Development Life Cycle 

– SLDC), especialmente em 

modelos ágeis IRUP e SCRUM 

Condições Mínimas: 3 Tipo 

CV, 

entrevista, e 

cartas 

abonatórias 5 16 

Regra Geral: 3 Tipo = 5; 4 Tipos = 

10; Mais de 4 tipos = Variação de 3 

pontos por cada (+1) tipo, 

incrementado até 6 tipos. 

3 

Conhecimento comprovado no 

desenvolvimento de Sistemas 

Informáticos de Governação 

electrónica/e-Government 

Condições Mínimas: 2 Sistemas 

CV, 

entrevista, e 

cartas 

abonatórias 5 16 

Regra Geral: 2 Sistemas = 5; 3 

Sistemas = 10; Mais de 3 sistemas = 

Variação de 2 pontos por cada (+1) 

sistema incrementado até 6 sistemas 

Experiência 

1 

Experiência mínima de 5 (cinco) 

anos como programador no 

desenvolvimento de Sistemas 

Informáticos Integrados 

Condições Mínimas: 5 anos 

CV, 

entrevista e 

Cartas 

abonatórias 5 9 

Regra Geral: De 5 anos =5; Mais de 5 

anos = Variação de 1 ponto por cada 

(+1) ano incrementado até 9 anos. 

4 

Experiência mínima de 5 (cinco) 

anos com tecnologias Java e 

Condições Mínimas: 2 Frameworks e 

2 Padrões 2 6 
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Ref Requisito Regra de Pontuação Evidencia 
Pontuação 

Mínima 

Pontuação 

Máxima 

Frameworks Spring, Hibernate, 

JSF, Junit, em padrões JPA 2.1, 

EJB 3.X, SQL, HTML, CSS, 

ANT, IVY, e outros 

Regra Geral: 2 Frameworks e 2 

Padrões = 2; Variação de 1 ponto por 

cada (+1) Framework e/ou 1 Padrão 

incrementado até 6 Frameworks e/ou 6 

Padrões 

CV, 

entrevista, 

Certificados 

e Cartas 

abonatórias 

2 

Experiência mínima de 5 (cinco) 

anos na integração de aplicações 

usando WebServices e JMS 

Condições Mínimas: 5 anos CV, 

entrevista e 

Cartas 

abonatórias 5 9 

Regra Geral: De 5 anos =5; Mais de 5 

anos = Variação de 1 ponto por cada 

(+1) ano incrementado até 9 anos. 

3 

Experiência mínima de 5 (cinco) 

anos na elaboração de casos de 

testes e realização de testes 

Condições Mínimas: 5 anos CV, 

entrevista e 

Cartas 

abonatórias 5 9 

Regra Geral: De 5 anos =5; Mais de 5 

anos = Variação de 1 ponto por cada 

(+1) ano incrementado até 9 anos. 

Requisitos Desejaveis 

1 

Experiência na ferramenta 

enterprise architect ou similar, na 

elaboração de especificações de 

software 

Condições Mínimas: 2 anos 

Certificados 

e/ou Cartas 

abonatórias 5 4 

Regra Geral: De 2 anos = 1; Mais de 

2 anos = Variação de 1 ponto por cada 

(+1) ano incrementado até 5 anos. 

2 

Experiência com Base de Dados 

Oracle 

Condições Mínimas: 5 anos 

Certificados    1 9 

Regra Geral: De 5 anos =5; Mais de 5 

anos = Variação de 1 ponto por cada 

(+1) ano incrementado até 9 anos. 

3 

Certificações “Oracle Certified 

Professional” na linguagem de 

programação Java 

Condições Mínimas: 2 Certificados 

Certificados    5 8 

Regra Geral: 2 Certificados = 5; 

Mais de 2 certificados = Variação de 1 

ponto por cada (+1) certificado, 

incrementado até 5 certificados. 

 

Os consultores classificados nesta fase, serão submetidos a uma entrevista. Será 

classificados penas os que obtiveram o mínimo geral e parciais. No cômputo geral da 

avaliação, a avaliação documental técnica tem um peso de 80% e a entrevista 20%. 

 

6. ENTREVISTAS 

As entrevistas visam complementar a avaliação do grau de domínio dos conhecimentos 

técnicos julgados indispensáveis, num contexto abrangente e concretamente da natureza 

da área, devendo merecer particular atenção nas áreas a serem preenchidas pelos 

consultores, pois assume-se que estes gozem de maior domínio neste contexto.  

  

7. DURAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

O contratado exercerá as suas funções por um período de 12 (doze) meses a partir da data 

de assinatura e poderá ser renovável em função da necessidade, do desempenho e da 

disponibilidade dos recursos financeiros. O contrato será orientado a resultados, 

obedecendo a um cronograma de actividades do projecto. 

 

8. TERMOS DE ACEITAÇÃO DOS PRODUTOS 

Todos os produtos serão considerados concluídos, em cada fase, depois da validação do 
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CEDSIF. 

 

A equipa que irá validar os produtos emitirá, após análise do entregável, um termo de 

aceitação que representa a formalização da aprovação, sendo certo que deverão ser 

emitidos termos de aceitação dos produtos para cada entregável, conforme o cronograma 

de entregas e desembolso. 

 

Os termos de aceitação, acompanhados do parecer do Gestor do Projecto, serão 

submetidos à Direcção do CEDSIF, para posterior pagamento. Os pagamentos estão 

condicionados à satisfação registada com o parecer favorável da Direcção do CEDSIF. 

 

9. PAGAMENTOS 

Os pagamentos serão efectuados mediante a entrega do produto de acordo com o plano 

de actividades, acompanhado de relatório e termo de aceitação validado pelo CEDSIF. 

 

10. CUSTO PELOS SERVIÇOS 

Somente depois das propostas do consultor, a ser negociado. 

 

11. LOCAL DE EXECUÇÃO DOS TRABALHOS 

O contratado exercerá as suas funções nas instalações do CEDSIF, inserido numa equipa 

permanente do projecto, obedecendo o regulamento da instituição, devendo estar 

disponível para eventuais viagens e trabalhos fora da instituição a serem cobertos pelo 

contratante. 

 

12. CONTRATAÇÃO, INTEGRAÇÃO E SOCIALIZAÇÃO 

O processo de contratação, orientação e socialização irá absorver um máximo de 10 dias, 

devendo no contexto e em primeiro lugar, o CEDSIF estabelecer formalmente a relação 

de trabalho com os novos Técnicos.  

 

13. REPARTIÇÃO DOS TÉCNICOS POR PERFIL 

Serviços N.º de 

técnicos  

Perfil  

 02                             Analistas de Software Seniores 

01                                   Programador de Software Sénior 

Total 03  

 

14. PROSPOSTA FINANCEIRA 

Os concorrentes selecionados serão convidados a apresentar as suas propostas técnicas e 

financeiras previamente a assinatura de contrato. A proposta financeira será sujeita a 

negociação dentro dos limites da razoabilidade e disponibilidade.  

 


