Vaga de emprego
Posição: Perito principal 1 – Chefe de equipa
Título do projecto: Assistência Técnica de Longo Prazo e Capacitação ao serviço do Ordenador Nacional do Fundo
Europeu de Desenvolvimento na República de Angola
Localização: A República de Angola
Data de partida prevista e duração do projeto: Dezembro de 2017, 32 meses a partir dessa data
Descrição do trabalho: Coordenação geral do projecto e apoio à execução atempada da cooperação europeia,
incluindo o apoio à programação, acompanhamento e avaliação de projetos.

 Habilitações e competências:
 Diploma universitário na área de Gestão, Administração Pública, Gestão de Projetos, Ciências Sociais com
ênfase em Desenvolvimento, Economia ou formação académica relevante, diretamente ligada ou
equivalente;
 Domínio dos princípios gerais e dos objectivos da política de cooperação para o desenvolvimento da UE bem
como da aplicação dos procedimentos do FED;
 Capacidade técnica reconhecida para apoio à gestão de missões de curta duração, intercâmbios, seminários,
conferências e acções de visibilidade, bem como o apoio à monitoria de projectos, incluindo acções de
terreno;
 Capacidade técnica reconhecida para apoio à identificação e instrução de processos, bem como ao
acompanhamento operacional dos projectos, incluindo a análise de dados e relatórios, prévia à preparação
de pareceres técnicos sobre pedidos de pagamentos e alterações contratuais;
 Capacidade técnica reconhecida para apoio à preparação de cadernos de encargos e contratos, bem como ao
processamento administrativo e financeiro de contratos, incluindo prestação de contas e análise documental
prévia à preparação de ordens de pagamento, acompanhamento de auditoria e encerramento de projectos;
 Capacidade de comunicação para participar em reuniões de concertação com ministérios beneficiários e
parceiros;
 Fluência oral e escrita do português, e facilidade de utilização do inglês ou francês, como línguas de trabalho.
 Experiência profissional geral:
 Experiência profissional na área do apoio institucional, preferencialmente de 15 anos e não inferior a 10 anos.
 Experiência profissional específica
 Experiência profissional na área da gestão do ciclo de projecto e na metodologia aplicada pela UE,
preferencialmente de 10 anos e não inferior a 5 anos;
 Experiência anterior de prestação de assistência técnica de apoio institucional a serviços do Ordenador
Nacional, executada em países africanos, sendo considerada uma vantagem se for em Angola.
Candidatos interessados devem enviar seu CV em formato da Comissão Europeia em Português (modelo disponível no
http://ec.europa.eu/europeaid/prag/annexes.do?group=E&locale=pt anexo B8h Modelo de contrato: Lista e CV dos
peritos) para francesca.caviglia@sogesnetwork.eu
Prazo para aplicações: 15/09/2017, indique "TL_Angola_name" no assunto do e-mail.
Só os candidatos os critérios de seleção de correspondência serão contatados.
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