ANÚNCIO DE CONCURSO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
O Ministério da Agricultura e Ambiente de Cabo Verde, no quadro do "Projeto de Reforço do
Sistema Nacional de Seguimento e Avaliação em Cabo Verde" pretende recrutar um técnico,
para apoiar na execução do projeto.
DATA DE INÍCIO PREVISTO: Junho 2018
PERFIL E QUALIFICAÇÃO DO/A CANDIDATO/A









Licenciatura ou mestrado em gestão, economia, sociologia, ou áreas afins ligadas a
gestão, seguimento e avaliação de projetos;
Mínimo de 5 anos de experiencia profissional confirmada no processo de seguimento e
avaliação e gestão de projetos, gestão baseada em resultados e criação de dispositivos de
seguimento e avaliação;
Bom conhecimento de informática, utilização do pacote Office ou similar, com domínio
de programa de planilhas eletrônicas e de gestão de base de dados;
Boa capacidade de expressão e fluência verbal;
Capacidade de liderança;
Capacidade de gestão de equipa, mudança, inovação e de negociação;
Sentido de responsabilidade e cumprimento dos prazos estabelecidos;
Domínio da língua portuguesa e bons conhecimentos da língua francesa.

DURAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E REMUNERAÇÃO
A prestação de serviço será de 6 meses com a possibilidade de renovação de contrato, dependendo
dos resultados obtidos nos balanços a meio percurso.
A remuneração da prestação de serviço será feita com base nos procedimentos do país.
MÉTODOS DE SELEÇÃO
Para a seleção ao presente concurso é aplicável a análise curricular 40% e entrevista 60%.
CANDIDATURAS
O dossier de candidatura deverá incluir o Curriculum Vitae, a carta de candidatura confirmando
o interesse e a disponibilidade para o posto no prazo de 10 dias úteis.
Informações e esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do endereço email abaixo
indicados, até o dia 07 de Junho de 2018.
As propostas deverão ser enviadas em envelope fechado ou via correio eletrónico até as 16:00 do
dia 14 de Junho de 2018, com a menção “ Recrutamento de um Técnico no âmbito do “Projeto
de Reforço do Sistema Nacional de Seguimento e Avaliação em Cabo Verde" para um dos
seguintes endereços: arilde.Teixeira@maa.gov.cv e roseline.veiga@maa.gov.cv , ou,
Ministério da Agricultura e Ambiente
Direção Geral do Planeamento, Orçamento e Gestão
Ponta Belém, Plateau, Cidade da Praia, Ilha de Santiago, Cabo Verde, CP 115

