
Formulário de candidatura para participar nos workshops da Esfera em Moçambique,
Outubro/Novembro de 202

Condições de participação
1. Taxas e despesas: A participação nos seminários não está sujeita a qualquer taxa. Contudo, os
seminários não são residenciais, e os participantes devem tomar as suas próprias providências de
viagem, alojamento, refeições nocturnas, seguro de viagem/saúde/acidente e visto, conforme
exigido.
Serão fornecidos lanches, água, e material de formação para todos os seminários. O almoço será
fornecido apenas para os seminários de 3 dias.

2. Perfil dos participantes: A Sphere agradece as candidaturas de qualquer pessoa envolvida na
resposta humanitária em Moçambique. Será dada prioridade àqueles que mais provavelmente
beneficiarão da formação e a divulgar amplamente os seus novos conhecimentos aos seus parceiros
e colegas.

3. Compromisso e apoio gerencial: Como parte do processo de selecção, é importante que os
candidatos sejam nomeados ou apoiados pela sua organização. Os candidatos pré-seleccionados
podem ser contactados para uma breve entrevista, bem como os seus supervisores para confirmar o
seu apoio ao candidato.

4. Presença e participação: Os participantes chegarão ao local de formação o mais tardar às 8:30 da
manhã do primeiro dia e não sairão antes das 17:00 do último dia. Os participantes concordam em
participar em todas as sessões, as quais utilizarão uma variedade de métodos de aprendizagem.

5. Antes do curso: Os participantes concordam em confirmar a sua participação após a pré-selecção.

6. Acompanhamento e avaliação pós-curso: Os participantes desenvolverão um plano de acção
individual e organizacional durante o seminário. Este plano de acção será submetido à sua
organização para validação e implementação. Os participantes concordam em ser contactados dois a
três meses após o seminário para discutir o seu progresso.

7. Workshops

Sessoes Capital, Provincia Datas
1 Maputo,  Cidade de Maputo 13th – 15th October 2021
2 Matola, Provincia de  Province 20th – 22nd October 2021
3 Xai-Xai, Provincia de Gaza 27th – 29th October 2021
4 Inhambane, Provincia de Inhambane 3rd – 5th November 2021
5 Beira, Província de Sofala 8th November 2021
6 Nampula, Provincia de Nampula 10th November 2021
7 Quelimane, Provincia de Zambezia 12th November 2021
8 Lichinga, Provincia de Niassa 15th November 2021
9 Tete, Provincia de Tete 17th November 2021
10 Chimoio, Provincia de Manica 19th November 2021



11 Pemba, Provincia de Cabo Delgado 22nd November 2021
12 Training of
Trainers (ToT)

Maputo, Cidade de Maputo 29th November – 03 December 2021

8. Prazo de apresentação da candidatura: 30 de Setembro de 2021 às 17:00h

9. Endereço para envio: training@cha-africa.org e caroline@cha-africa.org com cópia para
wonder@cha-africa.org , vachifeche@gmail.com , felicity.fallon@spherestandards.org e
tristan.hale@spherestandards.org . Os pedidos entregues à mão devem ser entregues no escritório
do CEDES mais próximo.

Marque estas caixas para confirmar:

☐ que leu e aceitou todas as condições de participação apresentadas acima;

☐ que autoriza a Sphere, incluindo os parceiros do CHA em Moçambique, a contactar o seu
supervisor para discutir a sua candidatura; e

☐ que concorda em ser contactado por telefone ou e-mail para discutir a sua candidatura.

Formulário de inscrição

A fim de aumentar as hipóteses de sucesso da sua candidatura, por favor preencha todos os campos.
Os marcados com um asterisco (*) são de preenchimento obrigatório.

Your details

* ÚLTIMO NOME e Nome

(como gostaria que constassem no certificado)

Qual gênero você se identifica?

☐Masculino

☐ Feminino

☐ Outro

* Endereço eletrônico

* Numero de telefone (fixo ou móvel,
incluindo códigos internacionais )

Sessões preferenciais

☐ Maputo, Cidade de Maputo; 13 - 15 de
Outubro de 2021

☐ Matola, Província de Maputo; 20 - 22 de
Outubro de 2021

☐ Xai-Xai, Província de Gaza; 27 - 29 de Outubro
de 2021

☐ Inhambane, Província de Inhambane; 3 - 5 de
Novembro de 2021

☐ Beira, Província de Sofala; 8 de Novembro de
2021

☐ Nampula, Província de Nampula 10 de
Novembro de 2021

☐ Quelimane, Província da Zambézia; 12 de
Novembro de 2021

☐ Lichinga, Província de Niassa; 15 de
Novembro de 2021
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☐ Tete, Província de Tete; 17 de Novembro de
2021

☐ Chimoio, Província de Manica 19 de
Novembro de 2021

☐ Pemba, Província de Cabo Delgado; 22 de
Novembro de 2021

Como tomou conhecimento destes
workshops?

☐ Email

☐ Web da Esfera

☐ Boletim informativo da Esfera

☐ CHA website

☐ CHA Social Media (Facebook, Twitter,

☐ Outras redes sociais da Esfera (Facebook,
Twitter, LinkedIn, etc.)

☐ Ouviu dizer

☐ WhatsApp

☐ Outros (por favor especifique):

O seu actual empregador

Se não estiver actualmente empregado, introduza "consultor", "desempregado", etc. na primeira
caixa e indique o seu endereço habitual de casa ou do trabalho.

* Nome da Organização /Trabalhador

Tipo de Organização ☐ Organização Não-Governamental
Internacional (ONG)

☐ ONG nacional ou local / Organização Baseada
na Comunidade (CBS) / etc.

☐ Agência das Nações Unidas

☐ Governo / autoridades locais

☐ Outros (por favor especifique):

Endereço (cidade e país )

Função Profissional / Posição

Seu Perfil

Descreva resumidamente os benefícios desta
formação para o seu trabalho.

Descreva brevemente como irá partilhar os
conhecimentos adquiridos durante este
workshop com os seus parceiros e colegas

Compromisso de gestão e apoio

Por favor, forneça os dados de contacto do seu gestor de linha ou outra pessoa de referência.

Relação com o candidato

Nome completo da pessoa de contacto



Endereço eletrônico da pessoa de contacto

Requisitos dietéticos e outros

A Sphere está empenhada em tornar este evento acessível a todos e reconhece que certas crenças
pessoais, práticas culturais e/ou religiosas podem exigir planeamento ascendente para remover
barreiras de participação. Por favor diga-nos como podemos tornar este workshop acessível e
confortável para si

Restrições dietéticas e alergias

Outros requisitos individuais

Como avalia a sua conectividade à Internet?
(Excelente, Bom, Intermitente, Pobre)

Mais informacoes

Para estes workshops, esperamos receber um número considerável de candidaturas. Por favor,
forneça qualquer informação adicional que possa apoiar a sua candidatura.

Informações adicionais


