
 
 

TERMOS DE REFERÊNCIA 

OFICIAL SÉNIOR DE ADMINISTRAÇÃO E LOGISTICA 

 

Título do Posto:  Oficial de Administração e Logística 

Localização do Posto:               Escritório do WWF em Maputo 

Reporta a:   Gestores de linhas de serviço 

     

Funções Gerais: 

• Assistir todo o Staff, escritórios, responsáveis das diferentes áreas, em assuntos inerentes a 
Administração e logística no WWF. 

• Assistir ao superior hierárquico, na gestão efectiva de Administração e logística; 
• Assistir o WWF em práticas de Administração e Logística e aceites em conformidade com as 

políticas do WWF COM, Regional e Internacional; 
• Assegurar a implementação consistente e uniforme dos procedimentos do WWF e das instituições 

públicas de tutela ou de parceria; 
 

Tarefas específicas: 

• Gestão de viaturas e registo dos movimentos; 
• Gestão de contratos de telemóveis e net móveis do pessoal; 
• Gestão de contratos de arrendamento, edifícios, manutenção e reparações; 
• Gestão de mobiliário e equipamentos/inventário, manutenção e reparação; 
• Gestão de Seguros de bens (edifícios, viaturas, equipamentos e mobiliário); 
• Registo e gestão de combustíveis do Escritório e pessoal; 
• Gestão de contratos de prestação de serviços; 
• Gestão do procurement (pesquisa de mercado); 
• Supervição dos motoristas; 
• Registos de Imobilizado e actualização das aquisições e abates; 
• Contagem mensal dos activos e passivos; 
• Prestar assistência administrativa geral ao WWF conforme as solicitações: 
• Actualizar os mapas de controlo de frota de viaturas (log books e mapas de manutenção de 

viaturas e combustível);  
• Actualizar o mapa de seguro de equipamentos e pessoal e manter uma base de dados sobre a sua 

validade e datas de pagamentos dos prémios; 
• Actualizar os mapas de inventários do Coordination Office e dos projectos; 
•  Executar atividades de ordem administrativa, financeira e de logística do Escritório de acordo com 

as normas e procedimentos pré-estabelecidos e aceites pelo WWF.  
• Assessorar a administração na compra de equipamentos, consumíveis de escritório, organização 

de seminários, viagens e demais itens previstos nos Planos Anuais de Trabalho do WWF.  
• Desempenhar outras tarefas relevantes de administração e logística que lhe forem incumbidas. 



 
 

4- Requisitos 
 

• Licenciatura em Administração e Gestão de empresas ou áreas afins; 

• Fluente em Português e Inglês; 

• Pelo menos 3 anos de experiência em administração e finanças, dos quais pelo menos 2 anos 
a trabalhar com uma organização não-governamental e internacional; 

• Forte capacidade analítica e de solução de problemas; 

• Habilidade de interpretar e operacionalizar normas administrativas e financeiras; 

• Excelente capacidade de comunicação e administração de escritório; 

• Habilidade para trabalhar e interagir com pessoas de diversas profissões, culturas e origens; 

• Domínio de informática na óptica do utilizador e numa larga gama de software usado na 
administração e finanças constituirão uma vantagem; 

 

   7- Relações de Trabalho 

     Internas: Interage com o pessoal do Escritório (trabalhadores e visitantes oficiais);  

     Externas: Interage com os provedores de serviços públicos e privados;  

 

O presente Termo de Referência cobre as responsabilidades principais e transmite o espírito do tipo 
de tarefas que são esperadas de forma proactiva do trabalhador. Outras tarefas podem-lhe ser 
incumbidas segundo as necessidades da Organização.  

 

Preparado por ………………………………….   Data: ……………………………….. 

 

Aprovado por………………………………...........Data: ………………………………. 

 

Aceite pelo trabalhador: …………………………Data: ………………………………. 
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