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TERMOS DE REFERÊNCIA 
 
 
Título do Posto:                Assistente Administrativo 
 
Localização do Posto:                             Escritório do WWF em Maputo 
 
Reporta a:                 Administração  
 
     
I. Funções gerais : 

 
• Prestar apoio administrativo, de secretariado e técnico a tempo inteiro ao (s) Director (es) funcional (ais) 

e à equipa do WWF. 

• Fornecer apoio executivo ao (s) Diretor (es) - fornece apoio direto ao pessoal, que inclui orientação e 

assistência aos visitantes, elaboração de correspondências internas e externas; 

• Gestão de passagens áreas;  

• Agendamento e manutenção de calendário, e Lidar com as relações públicas do dia-a-dia. 

 
II. Principais funções e responsabilidades: 
• Gestão e manutenção da agenda do (s) director (es) e marcação de correspondências urgentes; 

• Planejar e coordenar logística para a participação dos Diretores em eventos internos e externos; 

• Assegurar que os compromissos da agenda, documentos e arranjos de viagem sejam gerenciados 

efectivamente, incluindo a produção de um arquivo diário com agenda, papéis necessários, etc; 

• Elaboração de cartas das Partes Interessadas e em consulta com o (s) Diretor (es) assegurando a 

representação do WWF; 

• Servindo como um ponto focal de contacto administrativo directo e ligação com outros escritórios, 

indivíduos e organizações e agências externas em uma série de questões específicas; Organiza e facilita 

reuniões e preparação para reuniões, conforme necessário; 

• Gerir o processo de convocação de briefings e reuniões em nome do (s) Director (es), incluindo reuniões 

do pessoal, verificando a disponibilidade de pessoal, etc. 

• Realizar quaisquer outras tarefas que possam ser atribuídas pelo (s) Diretor (es) funcionais (is) e sua (s) 

equipe; 
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Competências Funcionais Necessárias: 
• Curso técnico em Administração pública, Secretariado ou áreas afins; Licenciatura em gestão de empresas 
constitui uma vantagem; 
• Experiência comprovada na gestão bem-sucedida de pessoal sénior regional e global, preferencialmente 
no ambiente ou no campo do desenvolvimento; 
• Pelo menos três anos de experiência profissional em administração de empresas a nível de gestão; 
• Forte capacidade de organização, precisão e capacidade de trabalhar de forma independente para prazos 
estritos; 
• Excelentes habilidades orais / escritas em inglês constituem uma vantagem. 
 
Competências comportamentais necessárias: 
• Excelentes habilidades interpessoais e capacidade comprovada para construir e manter relações fortes, 
negociar / mediar sobre questões; 
• Forte capacidade cultural e versatilidade no tratamento de diferentes tipos de parcerias; 
• Integridade pessoal com um estilo pessoal honesto e aberto; 
• Adesão aos valores da WWF, que são: Otimista, Desafiante & Inspirador, Credível & Responsável, e 
Perseverante & Entregando Resultados. 
 
III. Relações de Trabalho 
 
Interno - Trabalha em estreita colaboração com o pessoal de outros departamentos diariamente e Interage  
Interage com os provedores de serviços públicos e privados;  
 
Externo - Interage com doadores de governos, embaixadas, instituições governamentais nacionais, 
organizações não-governamentais, instituições acadêmicas, líderes empresariais e industriais, mídia, 
doadores, especialistas / consultores e outras partes interessadas. 
 
Esta descrição do trabalho cobre as tarefas principais e transmite o espírito do tipo de tarefas que são 
antecipadas proactivamente de pessoal. Outras tarefas podem ser atribuídas conforme necessário de 
acordo com as necessidades da organização. 
 
 
Preparado pelo Oficial de RH     _______________________________ Data _____________ 
 
Aprovado pelo Representante Regional: _______________________ Data: ______________ 
 
Aceite pelo funcionário:              _______________________________ Data: ______________ 
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