
 

Exmo. (a) Senhor (a) 
___________________________ 

___________________________ 

Universidade Eduardo Mondlane 

MAPUTO 

Circular no. 22/DRH/2017 
Data: 14 de Julho de 2017 

Assunto: Visitas às Unidades Orgânicas da Universidade Eduardo Mondlane no  

                 Âmbito da Inventariação de Recursos Humanos 

1. A Direcção de Recursos Humanos (DRH) é a Unidade Administrativa da 
Universidade Eduardo Mondlane (UEM), que, no exercício das suas funções, presta 
serviços às diversas Unidades Orgânicas e aos demais órgãos da UEM, em matérias 
de Recursos Humanos. 
 

2. Com vista a aconselhar e assessorar as Direcções da UEM em matéria da sua 
competência, a DRH desenvolve acções de monitoria sistemática e 
acompanhamento da evolução qualitativa e quantitativa dos Recursos Humanos em 
cada Unidade Orgânica. 

 
3. É com este propósito, que pretende realizar visitas às Unidades Orgânicas da UEM 

de 31 de Julho de 2017 à 12 de Setembro de 2017, como atesta o plano de visita em 
anexo, para efeitos de inventariação dos Recursos Humanos afectos em cada 
Unidade Orgnânica, com o seguinte propósito: 

 

 Inventariação de Recursos Humanos – identificação do número exacto de 

Recursos Humanos por Unidade Orgânica e respectivas actividades; e 

 Diagnóstico do perfil e alinhamento do pessoal com o Quadro de Pessoal. 

 
4. Com vista a flexibilizar as actividades a serem desenvolvidas pela equipa de trabalho 

que se deslocará a essa Unidade Orgânica, solicitamos a V. Excia, a preparação dos 
dados relativos ao número de Funcionários e Agentes do Estado, seus 
enquadramentos nas Carreiras e Categorias (Corpo Docente, Corpo Investigador e 
Corpo Técnico e Administrativo – casos aplicáveis), bem como a disponibilidade 
nos dias marcados, para discussão. 
 

5. De referir que esta actividade poderá suscitar a verificação de instrumentos de 
controlo de pessoal e/ou visitas nos locais de trabalho. 

Com os melhores cumprimentos. 
  A Directora 

                                          Doutora Mafalda Mussengue 

                                                                                              (Assistente) 

C.c: Magnífico Reitor 
       Exma. Senhora Vice-Reitora Académica; e 
       Exmo. Senhor Vice-Reitor para Administração e Recursos.   

 


