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CONSELHO NACIONAL DA FUNÇÃO PUBLICA 

Resolução n.o 11/2001 
de 26 de Dezembro 

A capacitação permanente dos funcionários públicos prevista 
no programa da estratégia global da Reforma do Sector Público 
passa também pelo estudo e divulgação da legislação nos serviços 
da Administração Pública. 

Com este objectivo ao abrigo do disposto na alínea a) do artigo 
2 do Decreto n.° 14/87, de 20 de Maio, o Conselho Nacional da 
Função Pública determina: 

Artigo 1. Em todos os serviços da Administração Pública terá 
lugar mensalmente uma sessão de estudo colectivo da legislação 
em vigor, com a duração de 120 minutos. 

2. Os serviços devem organizar os grupos de estudo de modo 
a que todos os funcionários tenham oportunidade de participar. 

3 A participação dos funcionários responsáveis pelo aten-
dimento do público será escalonada pelos diversos grupos de 
estudo do respectivo sector devendo garantir-se que esses serviços 
não sejam interrompidos. 

4 Para a realização do estudo previsto no n.° 1 do presente 
artigo poderão ser constituídos grupos intersectoriais. 

Art 2 O estudo de legislação compreenderá, entre outros, 
temas relativos a: 

a) Constituição da Republica; 

b) Legislação sobre a Administração Pública; 
c) Legislação e políticas sectoriais; 
d) Outros temas de interesse geral ou específico da Admi-

nistração Pública. 
Art. 3. Compete ao Ministério da Administração Estatal organizar o 

programa do estudo bem como elaborar e distribuir os textos de apoio 
das matérias constantes das alíneas a), b) e d) do artigo anterior. 

Art. 4. O estudo referido no artigo 1 da presente resolução 
terá início em 1 de Março de 2002. 

O Presidente do Conselho Nacional da Função Pública, José 
António da Conceição Chichava (Ministro da Administração 
Estatal). 

Resolução n.o 12/2001 

de 26 de Dezembro 

Pelo Decreto n.° 64/98, de 3 de Dezembro, foi aprovado o Sistema 
de Carreiras e Remuneração aplicável aos funcionários do Estado. 

Tornando-se necessário definir as normas de procedimentos e 
os critérios de avaliação de potencial para progressão nas carreiras 
profissionais do aparelho do Estado, ao abrigo da alínea b) 
do n.° 2 do artigo 11 do Decreto n.° 64/98, de 3 de Dezembro,o 
Conselho Nacional da Função Pública determina: 

Artigo 1. São aprovadas as normas de procedimentos e os 
critérios de avaliação de potencial para progressão nas carreiras 
profissionais do aparelho de Estado, a que se refere a alínea b) do 
n.° 2 do artigo 11 do Decreto n.° 64/98, de 3 de Dezembro, que 
constam em anexo à presente Resolução. 

Art. 2. As dúvidas resultantes da aplicação das normas de 
procedimentos e dos critérios de avaliação de potencial são 
resolvidas por despacho do Ministro da Administração Estatal. 

Art. 3. A presente resolução entra imediatamente em vigor. 
O Presidente do Conselho Nacional da Função Pública, José António 

da Conceição Chichava (Ministro da Administração Estatal). 

Normas de procedimentos e critérios 
de avaliação de potencial para progressão 

nas carreiras profissionais 

CAPÍTULO I 
Progressão 

ARTIGO 1 

Conceito 

Progressão é a mudança do funcionário de um escalão para 
outro imediatamente superior dentro da respectiva faixa salarial. 



ARTIGO 2 

Requisitos de progressão 

1. A progressão depende da verificação cumulativa dos 
seguintes requisitos: 

a) Tempo mínimo de 3 anos de serviço efectivo no escalão 
em que o funcionário está posicionado; 

b) Classificação final obtida da avaliação de potencial; 
c) Existência de disponibilidade orçamental. 

2. Os funcionários colocados fora das capitais provinciais ou 
na cidade de Lichinga beneficiam de um acréscimo de 50% na 
contagem de tempo de serviço para efeitos de progressão. 

ARTIGO 3 

Procedimentos 

1. A progressão não depende de requerimento do interessado, 
devendo os serviços providenciar oficiosamente o seu pro-
cessamento em tempo oportuno. 

2. A progressão é feita através de um despacho do dirigente 
competente para nomear. 

3. A progressão não carece de publicação no Boletim da 
República nem de posse. 

4. A progressão produz efeitos a partir da data do visto do 
Tribunal Administrativo. 

C A P Í T U L O II 

Avaliação de potencial 

ARTIGO 4 

Conceito 

A avaliação de potencial é a valoração das capacidades e 
habilidades técnico-profissionais do funcionário a partir de 
indicadores objectivos pré-definidos. 

ARTIGO 5 

Objectivo da avaliação de potencial 

A avaliação de potencial visa graduar os funcionários dentro 
do mesmo escalão, permitindo progredir para o escalão imedia-
tamente superior e tem como base indicadores a que se atribui 
uma pontuação em função da sua influência no desenvolvimento 
profissional. 

ARTIGO 6 

Princípios gerais 

1. A avaliação de potencial baseia-se em critérios objectivos, 
tomando como indicadores de avaliação os de crescimento da 
capacidade técnico-profissional de trabalho do funcionário. 

2. Os indicadores seleccionados para a avaliação de potencial 
devem permitir a verificação do crescimento presumido da 
capacidade e esforços individuais de desenvolvimento profis-
sional dos funcionários. 

ARTIGO 7 

Indicadores de avaliação de potencial 

1. São indicadores de avaliação de potencial: 
a) O tempo de serviço na administração pública, desde o 

ingresso até a data do início do processo de avaliação 
de potencial, com a pontuação de 5 a 25 pontos, de 
acordo com o tempo de serviço; 

b) O tempo efectivo na carreira actual, com a pontuação 
de 15 a 50 pontos, de acordo com o tempo de serviço; 

c) O tempo de serviço no escalão actual, com a pontuação 
de 20 a 80 pontos, de acordo com o tempo de serviço; 

d) Habilitações académicas que o funcionário adquiriu até 
à data do início do processo de avaliação de potencial, 
com a pontuação de 10 a 75 pontos, de acordo com a 
habilitação académica; 

e) A formação não formal, com a pontuação de 25 a 
100 pontos, de acordo com as horas/aulas, 

f ) Media de classificação de serviço nos últimos 2 anos, 
para os funcionários colocados fora das capitais 
provinciais e cidade de Lichinga, ou 3 anos para 
os restantes casos, com a pontuação de 30 a 
150 pontos. 

2. A pontuação dos indicadores de avaliação de potencial 
constam do anexo 1. 

ARTIGO 8 

Pontuação e classificação final 

1. A pontuação total obtida pelo funcionário é o somatório de 
pontos atribuídos em cada indicador. 

2. Em casos de igualdade de pontuação, deverá o órgão com-
petente, para efeitos de graduação, observar os factores de 
preferência constantes da alínea b) do n.° 2 do artigo 54 do 
Estatuto Geral dos Funcionários do Estado, redacção do De-
creto n.° 65/98, de 3 de Dezembro. 

C A P Í T U L O III 

Procedimentos de avaliação 

ARTIGO 9 

Lista classificativa de progressão 

1. As listas classificativas devem ser elaboradas de acordo com 
o modelo do anexo II, e delas deve constar a pontuação obtida 
pelo funcionário em cada um dos indicadores da avaliação de 
potencial. 

2. As listas classificativas dos funcionários do quadro geral 
comum são elaboradas por províncias. 

3. As listas classificativas provisórias devem ser afixadas nos 
respectivos locais de trabalho para efeitos de consulta e eventual 
reclamação dos interessados, durante o período de 10 dias, 
devendo delas constar a data da afixação. 

ARTIGO 10 

Reclamação 

1. Os funcionários podem apresentar reclamação da pontuação 
obtida em qualquer dos indicadores no prazo de 10 dias a contar 
da data da afixação da lista classificativa provisória. 

2. As unidades orgânicas respectivas deverão remeter as recla-
mações aos órgãos provinciais ou sectoriais de recursos humanos, 
no prazo de 5 dias após o período referido no número anterior. 

3. As reclamações apresentadas pelos funcionários devem ser 
respondidas pelo mesmo meio, no prazo de 10 dias, a partir da 
data de entrada na unidade orgânica de recursos humanos 
competente para decidir. 

ARTIGO 11 

Lista definitiva 

1. Decorrido o prazo máximo de 60 dias contados a partir da 
data de afixação da lista classificativa provisória, sem reclamação, 
esta torna-se definitiva. 

2. Havendo reclamação, há lugar à divulgação da lista defini-
tiva abrangendo as reclamações atendidas. 

3. A elaboração da lista definitiva deve ocorrer dentro do prazo 
máximo de 15 dias, a contar da data da última recepção das 
reclamações e deve ser publicada em Boletim da República. 

ARTIGO 12 

Elaboração de despachos 

Os órgãos sectoriais e provinciais de Recursos Humanos devem 



elaborar os despachos individuais de progressão nas carreiras a 
serem submetidos ao dirigente competente, no prazo máximo 
de 60 dias. 

ARTIGO 13 

Validade da lista de progressão 

O prazo de validade da lista classificativa para a progressão 
é de 3 anos a contar da data da publicação da lista definitiva em 
Boletim da República. 

CAPÍTULO IV 

Disposição transitória 

ARTIGO 1 4 

Primeira lista classificativa 

Os órgãos sectoriais e provinciais de Recursos Humanos 
devem elaborar a primeira lista classificativa provisória, por 
carreira, dos funcionários com direito à progressão, até 30 de 
Junho de 2002. 

Anexo 1 

Pontuação d o s indicadores de avaliação de potencial 

a) Tempo de serviço na administração pública 

Grau Tempo de serviço Pontos 

1.o Até 5 anos 5 
2o 6 a 15 anos 20 

3o 

+ de 15 anos 25 

b) Tempo efectivo na carreira actual 
Grau Tempo de serviço Pontos 

1° Até 5 anos 15 
2o 6 a 10 anos 35 
3 o + de 10 anos 50 

c) Tempo de serviço no escalão actual 
Grau Tempo de serviço Pontos 

1° Até 4 anos 20 
2.° 5 a 8 anos 50 
3.° + de 8 anos 80 

d) Habilitações académicas 
Grau Habilitações académicas Pontos 

1° nível primário 10 
2 o nível básico 20 
3o nível médio 30 
4.° nível superior Bacharelato 40 
5.° nível superior Licenciatura/Mestrado 50 
6° doutoramento 75 

e) A formação não formal 
Grau Horas em curso (a) Pontos 

1.° 80 a 160 horas aulas 25 
2 o 161 a 320 horas aulas 50 
3o 321 a 480 horas aulas 75 
4 o 

481 a 640 horas aulas 100 

f ) Média de classificação de serviço nos últimos 2 ou 3 anos, conforme os casos 

Grau Média de classificação Pontos 

1 o Regular 30 
2 o Bom 70 
3 o Muito Bom 150 

Obs 
(a) Para este efeito, são consideradas as acções de formação ou obtém-se peia soma da duração das diversas acções de formação ou 
capacitação com a duração mínima de 15 horas O número de horas capacitação a que o funcionário tenha sido submetido 



MINISTÉRIO/DIRECÇÃO PROVINCIAL DE Anexo 2 

LISTA CLASSIFICATIVA 

PARA PROGRESSÃO NA CARREIRA 

Local de Trabalho: 

Carreira: ciasse Esc. 

N° de 
Ordem 

Cód. 
Func. 

Nome 

Pontuação 

N° de 
Ordem 

Cód. 
Func. 

Nome 
Tempo de Servico 

Hab. 
Acadé 
mica 

Form. 
Não-For 

mal 

Média 
Classif. 
Serviço 

TOTAL 
N° de 

Ordem 
Cód. 
Func. 

Nome 
Adm. 
Púb. 

Car-
reira 

Esca 
Ião 

Hab. 
Acadé 
mica 

Form. 
Não-For 

mal 

Média 
Classif. 
Serviço 

TOTAL 

O Responsável pelos Recursos Humanos 



Resolução n.o 13/2001 

de 26 de Dezembro 

Havendo necessidade de se dar cumprimento às Normas de 
Funcionamento dos Serviços da Administração Pública, 
aprovadas pelo Decreto n ° 30/2001, de 15 de Outubro, ao abrigo 
do disposto no n ° 3 do artigo 41 e no n ° 5 do artigo 69, ambos 
das Normas de Funcionamento dos Serviços da Administração 
Pública, o Conselho Nacional da Função Pública decide 

Artigo 1 - 1 O crachá referido no n ° 1 do artigo 41 das 
Normas de Funcionamento dos Serviços da Administração 
Pública, aprovadas pelo Decreto n.° 30/2001, de 15 de Outubro, 
tem um formato mínimo de 8,5x5,5cm e deve conter. 

a) O emblema da República ou logotipo, 
b) O nome do órgão ou instituição, 
c) O código do funcionário no Sistema de Informação de 

Pessoal (SIP) devidamente destacado, 
d) O nome do funcionário devidamente destacado; 
e) A fotografia do titular; 
f ) Os dizeres "Intransmissível" e o texto contido no verso 

do modelo que consta em anexo à presente resolução. 
2 A primeira emissão do crachá é da responsabilidade dos 

serviços. 
3 No caso de extravio ou deterioração, da responsabilidade 

do funcionário, caberá a este assumir os custos com a emissão 
da 2 a via, no prazo de 30 dias. 

Art 2 O crachá deve ser assinado, no verso, pelo 

a) Ministro, para o Secretário Permanente, 

b) Secretário Permanente, para os funcionários da sede dos 
Ministérios, 

c) Governador Provincial para os membros do Governo Pro-
vincial e administradores de distrito; 

d) Directores Provinciais para os funcionários da respectiva 
Direcção; 

é) Administrador distrital para os chefes de posto admi-
nistrativo, directores distritais e funcionários das 
administrações distritais e postos administrativos; 

f ) Directores distritais para os funcionários das respectiva 
Direcção; 

g) Dirigentes das instituições subordinadas para os 
funcionários da respectiva instituição 

Art. 3. Cada instituição pública poderá optar pela cor que 
melhor identifique o seu sector 

Art 4 São aprovados os modelos de correspondência e 
impressos que constam em anexo à presente resolução. 

Art. 5. A presente resolução produz efeitos a partir da data da 
entrada em vigor do Decreto n ° 30/2001, de 15 de Outubro. 

O Presidente do Conselho Nacional da Função Pública, José 
António da Conceição Chichava (Ministro da Administração 
Estatal) 

Repúbl ica de Moçambique 

Ministério/ Instituição 

N° (SIP) 

Nome: 

INTRANSMISSÍVEL 

A quem encontrar este cartão, pede-se o favor de o 
entregar urgentemente ao Ministério/Instituição 

,sita na 
, ou contactar pelo telefone , em O 



MINISTÉRIO (GOVERNO PROVINCIAL ou Instituição 
autónoma) 

DIRECÇÃO 

Ofício n° / / 

Refa v/ofício n° / / de / / 

Assunto: 

Excelência; 

Segue o texto 

Maputo, de de 

O (função) 

Nome 
Categoria ou carreira profissional 

A Sua Excelência, 

O 

Maputo 

Rua/Av. Telefone n.° . . . Fax n.° Caixa Postal EMAIL 



(n° 3 do artigo 69 das NFSAP) 

MINISTÉRIO ( G O V E R N O PROVINCIAL ou instituição 
autónoma) 

DIRECÇÃO 

À Direcção 

(ou Ex.m° Senhor 

MAPUTO 

Nota n° /__ / de__ de__ de 20 

Refa v/ nota n° /__ / de, /__ / 

Assunto: 

Segue o texto 

O (função) 

Nome 
Categoria ou carreira profissional 

Rua/Av. Telefone n.° Fax n.° Caixa Postal E M A I L . . . 



MINISTÉRIO (GOVERNO PROVINCIAL ou instituição 
autónoma) 

D I R E C Ç Ã O 

CERTIDÃO (ou CERTIFICADO) 

(a) - (b) certifico, em cumprimento do despacho exarado no requerimento 

de (c)__, que compulsando os livros de do ano de 

consta: 

segue o texto 

E, por ser verdade, se passou a presente certidão que depois de conferida por mim 

ser assinada. 

Maputo, de de 

O (função) 

Nome 
Categoria ou carreira profissional 

(a) Nome da entidade competente para emitir certidões 
(b) Função, catergoria carreira profissional 
(c) Nome completo do requerente 



MINISTÉRIO (GOVERNO PROVINCIAL ou instituição 
autónoma) 

DIRECÇÃO 

INFORMAÇÃO PROPOSTA N.o /20. 

P A R E C E R : D E S P A C H O : 

Data: / /20 

ASSUNTO. 

PARA: Ex.mo Senhor Director 

Segue o texto 

O (função) 

Nome 
Categoria ou carreira profissional 



MINISTÉRIO (GOVERNO PROVINCIAL ou instituição 
autónoma) 

DIRECÇÃO 

M E M O R A N D O 

De: 

Para: _ _ _ _ _ 

ASSUNTO: 

Segue o texto 

aos de de 20. 

O (função) 

Nome 
Categoria ou carreira profissional 

Para conhecimento de: 



MINISTÉRIO (GOVERNO PROVINCIAL ou instituição 

autónoma) 

DIRECÇÃO 

Ordem de Serviço N.° /20. 

Tornando-se necessário definir normas de 
determino: 

Cumpra-se 

aos de de 20 

O (função) 

Nome 
Categoria ou carreira profissional 

Para conhecimento de 

Nota as ordens de serviço são elaboradas em livro próprio de que se extrairão cópias necessárias para conhecimento e execução 



MINISTÉRIO (ou GOVERNO PROVINCIAL) 

DIRECÇÃO 

AUTO DE POSSE 

Aos dias do mês de do ano de dois mil e 
nesta (instituição/órgão) 
onde se achava presente (a) compareceu 
(b) por ter sido 
nomeado/designado , por despacho de (c) , publicado 
no Boletim da República n.° de a fim de tomar posse do seu cargo. 

Verificada a identidade e tendo recebido o competente compromisso de honra, o/a (a) 
conferiu-lhe seguidamente posse do cargo com as formalidades legais, investindo-o/a no exercício da função para 
que foi nomeado. 

E para constar se lavrou o presente auto, que devidamente conferido, var ser assinado pelo/a empossante, pelo/a nomeado/a, 
depois de lido por mim , que o escrevi, fiz selar devidamente e 
tamhém assino. 

a) Nome e função do empossante 
b) Nome do empossado; 
c) Data e função da entidade que subscreveu o despacho 



MINISTÉRIO (GOVERNO PROVINCIAL ou instituição 

autónoma) 

D I R E C Ç Ã O 

TERMO DE INÍCIO DE FUNÇÕES 

Aos dias do mês de do ano de dois mil e nesta (instituição/órgão) 

compareceu (a) por ter sido nomeado/a (b) 

por despacho de (c) , a publicar 

no Boletim da República a fim de iniciar as funções do seu cargo. 

Verificada a identidade, o/a(d) investiu-o/a no exercício 

das suas funções. 

E para constar se lavrou o presente termo, que vai ser assinado pelo , pelo/a nomeado/a, 

depois de lido por mim que também assino. 

(a) Nome completo do funcionário, 
(b) Categoria ou carreira, 
(c) Entidade que assinou o despacho e data do mesmo; 
(d) Nome e função do dirigente 



MINISTÉRIO (GOVERNO PROVINCIAL ou instituição 

autónoma) 

DIRECÇÃO 

DIPLOMA DE PROVIMENTO 

A despesa tem cabimento na dotação 
inserida no sector capitulo ... 
artigo do Orçamento do corrente 
ano. 

/..... / 
Assinatura, 

Nome completo 

nomeado por despacho de / / de (a) para a categoria/carreira/ função 

de nos termos do disposto no 

Forma de provimento 

Observações 

Data / . /. . 

O (b) 

Nome 
Categoria ou carreira 

Publicado na II série do Boletim da República n.° de ./ / 

(a) Função da entidade que nomeia. 
(b) Função da entidade que assina o título dc provimento 



MINISTÉRIO (GOVERNO PROVINCIAL ou instituição 

autónoma) 

D I R E C Ç Ã O 

AUTO DE NOTÍCIA 

Aos dias do mês de do ano de dois mil e , lavrei o presente 

auto para consignar que chegou ao meu conhecimento que (a) 

no dia do mês de de dois 

mil e pelas horas, no (local) foi vítima de acidente em 

serviço (discriminar os factos) de que resultou (indicar os ferimentos ou morte). 

Os primeiros socorros foram prestado em 

Foram testemunhas do acidente (indicar os nomes e identificação) 

aos de . de 20 

O (b) 

Nome 

Categoria ou carreira profissional 

(a) Nome completo do funcionário acidentado, categoria/ carreira profissional /função e local onde está colocado, 
(b) Função do dirigente/funcionário que assina o auto de notícia 



(Acidente em missão de serviço) 
(Participação afazer pelo sinistrado ou por outrém) 

Ex.mo Senhor 

Director 

(1) F . (identificação do participante) participa a V.Ex.a que no dia . / /20 , 

pelas horas, no (local) . . onde me encontrava em serviço fui vítima de acidente de trabalho 

(descrever os factos e os ferimentos) , o que pode ser comprovado pelas seguintes testemunhas: 

(nome e identificação completa) 

Data 

Assinatura 

ou 

(2) F (identificação do participante, indicando se é familiar do sinistrado e qual o grau de parentesco) 

participa a V. Exa que teve conhecimento de que no dia / /20 , pelas . horas, 

F (identificação do sinistrado) encontrando-se 

em serviço no (local) . . . foi vítima de acidente de trabalho de que resultou (descrever os 

ferimentos ou morte) . .. . . o que pode ser comprovado pelas seguintes testemunhas 

(nome e identificação completa) 

Data 

Assinatura 



SUBSÍDIO POR MORTE 

DECLARAÇÃO 

IDENTIFICAÇÃO DO DECLARANTE 

Nome completo 

Data de nascimento 

Categoria ou carreira 

Função que exerce 

Morada 

Classe Escalão 

Colocado em 

DECLARAÇÃO 

Declaro, para efeitos do disposto no no 1 do artigo 264 do Estatuto Geral, dos Funcionários do Estado. que o 
subsídio por morte e todos os abonos que sejam devidos após a minha morte devem ser pagos a: 

Nome completo 

Data de nascimento / / Parentesco com o funcionário 

Morada 

Data / / 

Assinatura do declarante, 

AUTO DE ABERTURA 

A presente declaração foi aberta em / _ _ / por mim _ _ 

na presença dos seguintes funcionários. 

Nome , categoria/carreira 

Nome , categoria/carreira 

Assinatura, Assinatura, Assinatura, 



(artigo 264 do EGFE) 

SUBSÍDIO POR MORTE 
(verso) 

DECLARAÇÃO 

INFORMAÇÃO DO PROCESSADOR DOS ABONOS 

Entrada em /_____/ 

A presente petição está em condições de ser aceite. 

São as seguintes as remunerações em dívida: 

MT 

MT 

MT 

MT 

MT 

MT 

Total MT 

O Chefe do Departamento Financeiro, 

assinatura e carimbo 

/_____ / 



Registo Biográfico 

FOTO 

Preencher com letra bem legível 

1 Nome Completo 

Registo Biográfico 

FOTO 

Preencher com letra bem legível 

1 Nome Completo 

Registo Biográfico 

FOTO 

Masc. 
Sexo Data de nascimento / /19 

Fem. 
Código 

Registo Biográfico 

FOTO 

Local de Nascimento Distrito Provincia ou País 
(se nasceu no estrangeiro) Registo Biográfico 

FOTO 

Estado civil 1) 2) 3) Participou na Luta de Libertação 

Registo Biográfico 

FOTO 

B. I. n.o Emitido aos J. / Arquivo de identificação de 

Registo Biográfico 

FOTO 

2 Cônjuge 
(no casò de 2 casamentos ou 
poligamia inscreva no 
agregado familiar) 

Nome Data de nascimento 

/ /19 

Registo Biográfico 

FOTO 

2 Cônjuge 
(no casò de 2 casamentos ou 
poligamia inscreva no 
agregado familiar) 

Nacionalidade Profissão Local de trabalho 

Registo Biográfico 

FOTO 

3 Local de trabalho 

Antes de entrar para 
(se for de 3, inscrever apenas os 
3 últimos Iocais de trabalho) 

De /. / a / / com a profissão de 

Registo Biográfico 

FOTO 

3 Local de trabalho 

Antes de entrar para 
(se for de 3, inscrever apenas os 
3 últimos Iocais de trabalho) 

De /. / a /. ./. com a profissão de 

Registo Biográfico 

FOTO 

3 Local de trabalho 

Antes de entrar para 
(se for de 3, inscrever apenas os 
3 últimos Iocais de trabalho) De / / a / / com a profissão de 

Registo Biográfico 

FOTO 

Data de entrada ao serviço no em / /19 

Categoria/carreira/Função/ 
/Classe/escalão 

NOMEAÇÃO Posse/lnicio Exoneração/Cessação de funçoes 
Observaçôes Categoria/carreira/Função/ 

/Classe/escalão Data B R no de funções Colocaçào r Data B R no A partir de 
Observaçôes Categoria/carreira/Função/ 

/Classe/escalão 
. . . / . . . . / / / ..../ / /...../ 

Categoria/carreira/Função/ 
/Classe/escalão 

.../ / J J / /. / . . . . . / . 

Categoria/carreira/Função/ 
/Classe/escalão 

.../ /.... /.../ / /. J J 

Categoria/carreira/Função/ 
/Classe/escalão 

. . . / . . . . / J J /././ /...../ 

Categoria/carreira/Função/ 
/Classe/escalão 

/ / / / / /. J J 

Categoria/carreira/Função/ 
/Classe/escalão 

/ / / / / /..... J J 

Categoria/carreira/Função/ 
/Classe/escalão 

/ /.... J J / /. J J 

Categoria/carreira/Função/ 
/Classe/escalão 

/..../ J J /. / J J 

Categoria/carreira/Função/ 
/Classe/escalão 

. . . / . . . / J J / / J J 

Categoria/carreira/Função/ 
/Classe/escalão 

/.../ J J /..../ / . . . . . / . 



4 Transferências 

Categorias/Carreiras 
Despacho 

de para Apresentação Observações Categorias/Carreiras 
Data B.R.no de para Apresentação Observações 

5 Habilitações Conhecimento de línguas 

Escolaridade Feito em Cursos Seminários/Workshops/Cursos Nacionais Estrangeiras Escolaridade Feito em 
Especialidade Nível Concluído Especialidade N.o de horas Realizado 

Nacionais Estrangeiras 

Penas Disciplinares 7 Distinções 

Pena aplicada Data Pena aplicada Data Distinção Data Distinção Data 

8 Informaçâo de Serviço 

Ano Classificaçao Valores Ano Classificaçâo Valores Ano Classificaçâo Valores Ano Classificaçao Valores 

FI 1 verso 



Agregado familiar 
Nome 

Parentesco Data de 
nascimento 

Sexo 
Masc./Fem. Estado civil Profissão Local de 

trabalho 
Serviço Militar Obrigatório 

Incorporação prevista para: 
Incorporado em: 
Reiniciou funções em: 

Situação Médica 

Grupo Sanguíneo: 
Deficiência física 
Doenças/alergias que sofra: 

Averbamentos e observações 

FI.2 



Data de saída do serviço Motivo: 

Cartão de identificação no 

por: 

Emitido em: Carta de Condução no Emitido 

Data de preenchimento desta ficha: de de 

Assinatura do funcionário 

Fl 2 verso 



Resolução n.o 14/2001 
de 26 d e Dezembro 

Pela Resoulução deste Conselho n ° 12/99, de 9 de Dezembro, 
foram aprovados os qualificadores profissionais das funções 
de Inspector-Geral e Inspector-geral Adjunto, 

Tornando-se necessário permitir que técnicos com outros 
requisitos, para além dos indicados nos respectivos qualifi-
cadores, possam também ser designados para o exercício 
daquelas funções, e havendo necessidades de se criar a função 
de Administrador do Palácio do Governador Provincial ao 
abrigo do disposto no n.° 3 do artigo 7 e no artigo 8 do De-
creto n.° 64//94, de 3 de Dezembro, decide: 

1. Os requisitos para as funções de Inspector-Geral, Inspec-
tor-Geral Adjunto e Inspector-Chefe Provincial, aprovados pela 
Resolução n.° 12/99, de 9 de Dezembro, do Conselho Nacional 
da Função Pública, passam a ser os seguintes 

Inspector-Geral e Inspector-Geral Adjunto 
Requisitos. 
Estar enquadrado, pelo menos, na carreira de inspector supe-

rior ou técnico superior N1 de regime geral ou específico ou em 
carreiras correspondentes de regime especial e ter experiência 
de direcção e chefia a nível central ou provincial, pelo período 
mínimo de 3 anos, com boas informações. 

Inspector-Chefe Provincial 
Requisitos 
Estar enquadrado, na carreira de inspector superior ou técnico 

superior N1 de regime geral ou específico ou em carreiras 
correspondentes de regime especial e ter, pelo menos 5 anos de 
serviço no respectivo sector com boas informações, ou 

Estar enquadrado, pelo menos, na carreira de inspector técnico 
ou na classe B da carreira de técnico e ter experiência de direcção 
e chefia a nível central ou provincial pelo período mínimo de 3 
anos, com boas informações. 

2. E criada a função de Administrador do Palácio do Gover-
nador Provincial incluída no grupo 7 e aprovado o respectivo 
qualificador profissional que consta em anexo à presente 
resolução. 

O Presidente do Conselho Nacional da Função Pública, José 
António da Conceição Chichava (Ministro da Administração 
Estatal). 

Código 1023 
Grupo 7 

Administrador do Palácio do Governador Provincial 

Conteúdo de trabalho 

Gere o palácio do Governador Provincial, 
Prepara e garante a execução do plano e orçamento 

respectivo; 

Organiza a contabilidade e o inventário dos bens móveis e 
imóveis do seu âmbito de responsabilidade; 

Assegura a manutenção e reparação, ut i l ização e 
organização adequada dos bens e dos edifícios que 
constituem o património do palácio, das residências 
oficiais e protocolares a seu cargo; 

Assegura o funcionamento dos serviços logísticos e 
protocolares do palácio; 

Procede à distribuição das tarefas pelo pessoal afecto ao 
palácio e garante a sua realização eficaz, bem como a 
disciplina laboral; 

Organiza e executa as tarefas administrativas cirrentes, 
nomeadamente de expediente, contabilidade, gestão de 
pessoal e do património; 

Realiza outras tarefas de natureza e complexidade 
similares. 

Requisitos: 

Ter o 1.° ciclo do ensino secundário ou o nível básico do 
ensino técnico profissional, ou equivalente e, pelo menos 
5 anos de serviço no aparelho do Estado, com boas 
informações; ou 

Estar enquadrado, pelo menos, na classe B da carreira de 
assistente técnico de regime geral ou específico ou em 
carreiras correspondentes de regime especial. 



Preço 9 936,00 MT 

IMPRLNSA N A C I O N A L DE M O Ç A M B I Q U E 


