
 

 

 

 
 

 

 
 

  

UNIDADE DE GESTÃO DE PROJECTOS ESPECIAIS 

 

ANÚNCIO DE CONCURSO 

 

RECRUTAMENTO DE UM (A) ESPECIALISTA EM AQUISIÇÕES - 

PROCUREMENT OFFICER 

 

 
1. A Unidade de Gestão de Projectos Especiais (UGPE), faz saber que se encontra aberto 

um concurso para recrutamento de um (a) Especialista em Aquisições (Procurement Officer) 

para reforçar a equipa de execução e implementação dos projetos sob sua gestão. 

 

2. Resumo das Principais Tarefas 

 

 Implementar um sistema estruturado de aquisição de bens, obras de empreitada e 

serviços; 

 Assegurar a programação e administração de todas as atividades relacionadas com 

os processos de aquisições, adjudicação e execução dos diferentes contratos; 

 Preparar e implementar o plano de aquisições e assegurar a sua coerência com o 

programa de desembolsos, no estrito cumprimento do plano previsional de realização 

dos objetivos dos diferentes projetos; 

 Constituir os dossiers relacionados com as diferentes atividades de adjudicação de 

contractos; 

 Organizar e liderar as sessões de aberturas públicas, de avaliação das propostas, bem 

como das sessões de adjudicação de contratos; 

 Assegurar que os relatórios de avaliação das propostas sejam preparados em 

conformidade com o dossier-padrão dos financiadores, e garantir que estes relatórios 

recebam a necessária aprovação dos financiadores; 

 Delinear o draft dos contractos e garantir que os mesmos sejam aprovados e 

assinados em tempo útil; 

 Garantir o seguimento e execução do contracto no cumprimento das disposições 

contratuais, em estreita colaboração com o Gestor do Projecto; 

 Garantir a manutenção de uma ficha de seguimento de cada contracto, de acordo com 

um modelo aceitável pelos financiadores, que inclua a modalidade de aquisição, o 

valor do contracto, o prazo de execução, o prazo de cada etapa incluída no contracto, 

bem como os constrangimentos e as soluções; 

 Elaborar os relatórios trimestrais sobre a situação dos contratos de obras, bens e 

serviços de consultoria (evolução, seguimento e avaliação). 

 
3. Informações mais detalhada é fornecida nos Termos de referência, que poderá ser obtido 

através dos endereços de correios eletrónicos abaixo indicado, ou no endereço do escritório 

durante o horário normalmente de funcionamento. 

Correio Eletrónico: Irenalina.B.Vicente@mf.gov.cv; cristino.veiga@mf.gov.cv C/c: 

Nuno.Gomes@mf.gov.cv  
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4. Requisitos necessários 

 

O (A) candidato (a) deverá possuir: 

 

 Nacionalidade cabo-verdiana; 

 Licenciatura ou diploma equivalente em Economia, Gestão, Direito, Administração 

Pública, ou áreas afins; 

 Ter uma formação específica em procedimentos de aquisições de bens, serviços e 

obras; 

 Sólida experiência em Gestão de Projetos financiados por organismos internacionais; 

 Conhecimento e experiência em regras e procedimentos de Aquisição (Procurement) 

das instituições financeiras internacionais nomeadamente Banco Mundial, Banco 

Africano de Desenvolvimento e Agência Japonesa para Cooperação Internacional e 

outros); 

 Experiência profissional mínima de 5 anos, sendo pelo menos 3 anos no exercício da 

função pretendida; 

 Experiência em aquisição de bens e obras de empreitada; 

 Bom conhecimento na utilização de ferramentas informáticas e seus aplicativos, 

preferencialmente software de gestão de aquisições; 

 Ter domínio da língua portuguesa; 

 Ter domínio (oral e escrita) da língua francesa/e ou inglesa. 

 

5. Método de Seleção 

 

 Formação Geral (Formação Académica e Experiência Geral) – 30%; 

 

 Adequação a função (Formação e Experiência na função pretendida – 50%; 

 

 Entrevista – 20%. 

 

6. Outras Informações 

 

 A admissão será feita em regime de contracto (1 ano renovável mediante avaliação 

positiva) e a remuneração será de acordo com a tabela salarial vigente na UGPE; 

 

 A Unidade de Gestão de Projectos Especiais (UGPE) reserva-se o direito de não 

selecionar qualquer técnico, caso não sejam satisfeitas as condições requeridas; 

 

 Os interessados deverão enviar curriculum vitae detalhado (no modelo CV Pass), 

acompanhado de carta de apresentação, fotocopias de bilhete de identidade, de 

documentos comprovativos de habilitações literárias e de experiência profissional, 

carta de recomendação (opcional), até às 15h00 do próximo dia 21 de junho de 2019, 

EM ENVELOPE FECHADO e com a designação “RECRUTAMENTO DE 

ESPECIALISTA EM AQUISIÇÕES - PROJECT PROCUREMENT OFFICER”, 

para os endereços abaixo indicados em envelope fechado ou pelo correio eletrónico: 

 

Unidade de Gestão de Projeto Especiais (UGPE) 

Ministério das Finanças    

Avenida China, Prédio Tribunal Constitucional, 3º andar, Chã de Areia,  

Cidade da Praia 

 

Correio Eletrónico: ugpe_concurso@mf.gov.cv  
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