
 

 

 

 
 

 

 
 

UNIDADE DE GESTÃO DE PROJECTOS ESPECIAIS 

 

ANÚNCIO DE CONCURSO 

 

RECRUTAMENTO DE UM (A) ASSISTENTE PROCUREMENT OFFICER 

 

 
1. Introdução 

 

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

concurso para recrutamento de um(a) Assistente Procurement Officer para reforçar a equipa 

de execução e implementação dos projetos sob sua gestão. 

 

2. Resumo das Principais Tarefas 

 

 Colaborar na implementação de todas as atividades de Procurement; 

 

 Fornecer apoio no processo de Procurement durante a preparação do projeto e a 

implementação do projeto (incluindo revisões prévias e posteriores de todos os 

documentos e decisões do concurso); 

 

 Apoiar na elaboração, coordenação e atualização do Plano de Aquisições (PP) e 

assegurar a sua coerência com o programa de desembolsos, no estrito cumprimento do 

plano previsional de realização dos objetivos dos diferentes projetos; 

 

 Assegurar e seguir a publicação de avisos específicos de pré-seleção e de manifestação 

de interesse;   

 

 Apoiar na elaboração dos dossiers de concurso: manifestações de interesse, solicitação 

de propostas, constituição de listas restritas, elaboração de minutas de negociação, 

minutas de contratos, minutas das reuniões, adendas propostas, relatórios de avaliação 

etc, em função da modalidade de aquisição e da dimensão do contrato previsto no 

documento do Projecto; 

 

 Receber propostas e/ou manifestação de interesses e apoiar na organização das sessões 

de aberturas públicas e de avaliação das propostas; 

 

 Classificar e arquivar todos os dossiers do concurso: caderno de encargos/TdR, 

solicitação de propostas, Manifestações de Interesse, Propostas Técnicas e Financeiras, 

relatórios de avaliação, ata negociação, contratos, faturas correspondências recebidas 

e enviadas, etc; 

 

 Apoiar no seguimento dos contractos, de acordo com a ficha de seguimento de cada 

contrato, e um modelo aceitável pelos financiadores, que inclua a modalidade de 

aquisição, o valor do contrato, o prazo de execução, o prazo de cada etapa incluída no 

contrato, bem como os constrangimentos e as soluções; 

 



 

 

 
 

 Manter o sistema de acompanhamento em aquisições (STEP) devidamente atualizado;  

 

 Manter e atualizar uma base de dados sobre as empresas, fornecedores e consultores; 

 

 Apoiar no controlo da receção dos bens, serviços e equipamentos adquiridos, em 

articulação com o gestor e as entidades implicadas na execução do Projecto, visando a 

verificação da conformidade da entrega; 

 

 Preparar toda a documentação necessária solicitada pelos Auditores (internos/externos) 

no momento da revisão dos processos e procedimentos de aquisição; 

 

 Apoiar na condução de pesquisas de mercado; 

 

 Desempenhar outras tarefas relacionadas com Procurement, conforme solicitado pelo 

Coordenador e pelo Procurement Officer. 

 
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  

 

4. Requisitos necessários 

 

O (A) candidato (a) deverá possuir: 

 

 Grau mínimo de Bacharelado em administração, gestão, ou outras áreas afins;  

 

 Ter o mínimo de três anos de experiência profissional relevante; 

 

 Experiência de trabalho em projetos financiados por organismos internacionais;  

 

 Ter uma formação específica em matéria de contratação pública;  

 

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

de preferências das instituições financeiras internacionais nomeadamente Banco 

Mundial e Banco Africano de Desenvolvimento;  

 

 Bom conhecimento na utilização de ferramentas informáticas e seus aplicativos. 

 

 Bons conhecimento da língua inglesa e/ou francesa. 

 

5. Método de Seleção 

 

Primeira Fase:  

 

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

 

 Adequação a função (Formação e Experiência na função pretendida) – 50%; 
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Segunda Fase: apenas os três candidatos avaliados como mais experiente e qualificado 

serão convidados para a fase de entrevista.  

 

 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; 

 

 O (A) candidato(a) será selecionado em conformidade com os procedimentos 

especificados nas Guidelines: Selection and Employment of Consultants by World 

Bank Borrowers edição de 2011 e revisão de Julho de 2014 e de acordo com a 

modalidade de seleção: Seleção de consultores individuais (IC). 

 

 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 (recomendamos o 

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 27 de junho de 2019, (i) EM ENVELOPE FECHADO e com a 

designação “RECRUTAMENTO DE UM(A) – ASSISTENTE PROCUREMENT 

OFFICER”, para os endereços abaixo indicados em envelope fechado ou (ii) 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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