
BANCO AFRICANO DE DESENVOLVIMENTO - ESCRITÓRIO NACIONAL EM MOÇAMBIQUE 

 

Anúncio de Vaga – Consultor Junior 

Título do cargo: Analista de Dados de Carteira 
Local de Trabalho: Maputo, Moçambique   
Duração:  6 Meses (renovável ) 
 
Data de Início:  Imediato 
 

O Escritório Nacional em Moçambique (COMZ) do Banco Africano de Desenvolvimento foi estabelecido para fortalecer o diálogo 

entre o Banco e o Governo, os parceiros de desenvolvimento, o sector privado e a sociedade civil, na elaboração das suas políticas e 

programas de desenvolvimento. O escritório também procura apoiar a implementação e acompanhamento de projectos e 

programas em Moçambique com o objectivo de melhorar a qualidade da carteira, identificar e promover a abordagem participativa 

e a integração regional. O COMZ convida candidatos qualificados a preencherem a vaga mencionada abaixo. É um cargo nacional e o 

local de trabalho será em Maputo, Moçambique. 

ANALISTA DE DADOS  

O titular do cargo desempenhará as seguintes funções:  

• O Analista de Dados de Carteira recorrerá às habilidades analíticas; conhecimento de software informático, sistemas de 
informação e aplicações para apoiar o trabalho operacional do Escritório Nacional em Moçambique (COMZ). Ele/ela 
contribuirá nas operações de empréstimos e outros relacionados e nas actividades analíticas centradas na análise de dados 
do sistema (SAP/SARS). 

• Planear, actualizar e manter uma base de dados de carteira tanto dos projectos como da assistência técnica. 

• Recolher, fornecer e processar dados estruturados sobre as operações do Banco em Moçambique (soberanas e não 
soberanas, incluindo as operações regionais onde Moçambique é um país parceiro). 

• Desenvolver e manter bases de dados de projectos, tais como matrizes de desembolso de carteira nacional e fornecer aos 
membros da equipa do COMZ dados relevantes do SAP para preparar relatórios mensais, trimestrais e anuais sobre a 
implementação da monitoria e execução da carteira operacional. 

• Preparar relatórios sobre assuntos nacionais/sectoriais e dos projectos. 

• Providenciar resultados analíticos para as actividades operacionais do COMZ, como a revisão de desempenho de carteira 
nacional e produtos de gestão de conhecimento. 

• Relatórios regulares sobre o impacto das operações em termos de desenvolvimento, baseando-se em particular nos 
indicadores das matrizes de quadro lógico das operações e identificar o progresso dos resultados das operações da carteira 
comparado às cinco prioridades do Banco (“High Fives”). 

 

CRITÉRIOS DE SELECÇÃO 
(incluindo as habilidades, experiências e conhecimentos necessários): 

• Ter Nivel Superior em economia, finanças, estatística, engenharia de análise quantitativa ou área relacionada; 
• Menos de 2/3 anos de experiência relevante, num cargo com tarefas semelhantes; 
• Excelentes habilidades de facilitação e multitarefa; 
• Conhecimento e compreensão das operações, planeamento, programa de trabalho, elaboração de orçamento e gestão 

financeira nos BMD; 
• Forte proficiência no uso de aplicativa Microsoft Office, como o Word e o Power Point. A fluência em Excel é essencial. O 

conhecimento de SAP MM, TFMS e PS ou software semelhante é altamente desejável; 
• Fluente em inglês com um bom domínio do português; 
• Boas habilidades organizacionais e capacidade comprovada de gestão de carga de trabalho variável num ambiente de equipa, 

incluindo a capacidade de cumprir com os prazos; 

• Experiência em gestão de carteira de projecto, particularmente a monitoria e avaliação é uma vantagem. 
 
Envie por email as candidaturas e CVs em Engles ou Francês o mais tardar até 25 de Maio de 2018, para o seguinte endereço: 
Tenders_RDGS@AFDB.ORG  com copia (cc)  para  G . CUMBE@ AFDB . ORG e referência/assunto : COMZ DATA ANALYST - 
CONSULTANT  

 

mailto:Tenders_RDGS@AFDB.ORG
mailto:L.JATE@AFDB.ORG


AFRICAN DEVELOPMENT BANK – MOZAMBIQUE COUNTRY OFFICE 

 

Vacancy Announcement – Junior Consultant 

Post Title:  Portfolio Data Analyst 
Duty Station:  Maputo, Mozambique   
Duration:  6 months (renewable)  
Start Date:  immediate  
 

The African Development Bank Mozambique Country Office (COMZ) has been established to strengthen dialogue between the Bank 

and the government, development partners, the private sector, and the civil society, in the design of its development policies and 

programs. The office also seeks to assist the implementation and follow up of projects and programs in Mozambique with a view to 

enhancing portfolio quality, identification, promotion of participatory approach, and regional integration .COMZ invites applications 

from qualified candidates to fill in the following vacant position. This is a national position and posting will be in Maputo, 

Mozambique.  

DATA ANALYST  
The incumbent will undertake the following functions:  

• The Portfolio Data Analyst will use analytical skills; knowledge of computer software, information systems, and applications to support 
the operational work of the country office in Mozambique (COMZ).  He / she will make its contribution to loan and off-loan operations 
and analytical activities centered on the analysis of data from the system  (SAP / SARS) 

• Design, update and maintain a database on the portfolio of both ready projects and technical assistance. 

• Collect, provide and process data structured on the operations of the Bank to Mozambique (sovereign and non sovereign including 
regional operations where the Mozambique is a partner country). 

• Develop and maintain databases of projects such as arrays of disbursement of the country portfolio and provide members of the COMZ 
team dedicated the relevant SAP data to prepare monthly, quarterly and annual reports concerning monitoring and enforcement 
implementation of the operational portfolio. 

• At the request, prepare briefings on issues by country / sector and by project. 

• Provide analytical results to operational activities for COMZ, such as country portfolio performance review and knowledge 
management products. 

• Regular reporting on the impact of operations in terms of development, relying in particular on indicators from the logical framework 
matrices of operations and find out the progress of the results of operations of the portfolio compared to the five priorities of the Bank 
("High Fives"). 

 

SELECTION CRITERIA 
(Including the skills, knowledge and experience required): 
• Hold a University Degree in economics, finance, statistics, quantitative analysis engineering or related field; 
• Less than 2/3  years of relevant experience in a position dealing with similar tasks; 
• Excellent skills of facilitation and multitasking; 
• Knowledge and understanding of the operations, the planning, the programme of work, the preparation of the budget and financial 

management in the MDBs; 
• Strong proficiency in the use of the Microsoft Office applications such as Word, and Power Point, with strong fluency in Excel is 

essential; knowledge of SAP MM, TFMS and PS or similar software is strongly desirable; 
• Fluent in English with a good knowledge of Portuguese; 
• Good organizational skills and proven ability to manage a variable workload in a team environment, including the ability to meet 

deadlines; 

• A portfolio project management experience particularly monitoring and evaluation will be an asset. 
 
Electronically submit applications & CVs IN English no later than 25 of May 2018, to the following address:   
Tenders_RDGS@AFDB.ORG with copy (CC) to  G.Cumbe@AFDB.ORG and Reference/Subject: COMZ DATA ANALYST - 
CONSULTANT 
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