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TERMOS DE REFERÊNCIA 
 
 

 
Título do Posto:  Tesoureiro / A 
 
Localização do Posto:  Escritório de Maputo 
 
Reporta a:   Diretor Financeiro   
 
 
 
Responsabilidades Especificas: 
 
 

• Recepção, verificação e requisitos de cheques conforme as requisições que lhe 
forem apresentadas. (A verificação é para assegurar que as requisições foram 
devidamente aprovadas pelos competentes responsaveis antes de serem 
submetidos a si para pagamentos). 

• Controle de entrada na contabilidade de todos os documentos pré-numerados 
(ex: Factura, recibos, notas de débitos e de crédito). 

• Classificação e lançamentos no cashbook numa base diária de todos os 
documentos susceptíveis de contabilização. 

•  Promover cobranças a devedores e transigir sobre eles. 
•  No principio de cada semana (todas as segundas feiras) preparar uma folha (ou 

resumo) da caixa para justificar a utilização do valor da semana precedente e 
solicitar a realimentação da caixa para o periodo seguinte.  

• Procurar satisfazer todas as obrigações da organização dentro dos respectivos 
prazos acordados com os fornecedores e outros credores.  

• Colaborar na preparação de planos anuais de tesouraria. 
• Produzir relatórios periódicos das actividades da tesouria. 
• Liquidar todos os impostos relativos ao pessoal dentro dos respectivos prazos.  
• Cuidar de todos os aspectos de manuseamento de fundos da organização. 
• Manter actualizados os registos e controlo bancário diário e garantir que antes 

de encerrar o seu dia de trabalho tem todos os registos inerentes ao dia 
efectuados e submetidos à folha de cada banco e a assinatura pelo Chefe de 
Administração e Finanças do projecto. 

• Atender a todas as questões dos trabalhadores de forma adequada e canalizar 
com urgência todas as questões que estiverem fora do seu alcance às estruturas 
apropriadas da organização. 
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Requisitos para a vaga 
 
• Nível médio de escolaridade; formação em contabilidade, preferencial; 
• 2 anos de experiencia demostrada como tesoureiro; 
• Honestidade / Capacidade de trabalhar com dinheiro; 
• Paixão pelo trabalho e pelos valores do WWF, demonstrados ao longo do trabalho; 
• Capacidade de trabalhar sob pressão e fora das horas normais de expedientes; 
• Domínio de pacotes informáticos de contabilidade;  
• Fluência em português e inglês e boa capacidade de comunicação. 

 
 
 

Relações de Trabalho 
 

Internas: Interage com o pessoal do MCO a todos níveis;  
Externas: Interage com o público e provedores de serviços em estreita 
colaboração com o supervisor directo;  

 
 
 
 
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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