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RECRUTAMENTO DO GESTOR (A) PARA O PROJECTO DIGITAL CABO 

VERDE  

O Governo da República de Cabo Verde recebeu um financiamento no valor de dois 

milhões de dólares americanos (US $ 2.000.000) da Associação Internacional de 

Desenvolvimento (Banco Mundial) para facilitar a preparação do projeto DIGITAL 

CABO VERDE. 

O projeto tem como objetivo contribuir para a transformação de Cabo Verde em um hub 

digital regional para acelerar sua economia digital por meio de uma infraestrutura digital 

aprimorada e demanda reforçada de serviços e habilidades digitais. 

O Governo pretende aplicar parte dos recursos para recrutamento de um(a) Gestor(a) para 

assegurar a gestão do projeto Digital Cabo Verde, a tempo integral.  O projeto será 

implementado através da célula de execução de projetos, a Unidade de Gestão de Projetos 

Especiais (UGPE) do Ministério das Finanças (MF), em estreita colaboração com as 

diversas entidades beneficiárias que compõem o sector. O cargo tem uma duração prevista 

de um ano podendo ser prorrogado mediante avaliação anual de desempenho satisfatório 

e acordo entre as partes até a conclusão total do projeto. 

Informações detalhada é fornecida nos Termos de referência que pode ser solicitado 

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

do escritório durante o horário normalmente de funcionamento, ou ainda através do 

website: www.compraspublicas.cv  

A UGPE convida os interessados elegíveis e qualificados a apresentarem a sua 

candidatura para o cargo de gestor(a) de projeto, fornecendo dados e informações que 

confirmem a sua experiencia e capacidade técnica necessária para desempenhar o referido 

cargo. Uma Carta de Manifestação de Interesse e Curriculum Vitae atualizado 

http://www.compraspublicas.cv/
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indicando, a descrição de atribuições semelhantes, experiência e referências de 

contactos em funções semelhantes são necessárias.  

 

1. Os critérios de seleção são os seguintes:  

 

 Ter um diploma em ciências da computação, engenharia informática, tecnologias 

de informação e comunicação, ou áreas afins, mestrado será uma mais valia; 

 Ter pelo menos 10 anos de experiência na gestão de projetos complexos de 

tecnologia da informação e comunicação; 

 Ter um entendimento sólido e comprovado das infraestruturas de comunicação, e 

das políticas e regulamentações e projetos de serviços, bem como das arquiteturas 

e aplicativos de Economia Digital e Governação Eletrônica; 

 Experiência comprovada de gestão de projetos (Monitorização e Avaliação, boas 

capacidades técnicas e de gestão) de complexidade semelhante; 

 Possuir capacidade de liderança de equipas multidisciplinares; 

 Possuir foco nos impactos e nos resultados das atividades sob a sua 

responsabilidade; 

 Bons conhecimentos do sector e dos diferentes intervenientes nacionais e locais 

envolvidos neste projeto, e uma forte capacidade e facilidade para comunicar, e 

trabalhar com estes; 

 Capacidade para trabalhar num contexto multissectorial e comunicar eficazmente 

com os especialistas de outros domínios; 

 Capacidade organizativa, de diálogo e de dinamização de equipas e instituições; 

 Excelentes habilidades analíticas, de síntese e escrita. 

 Ter espírito de equipa, dinamismo e proatividade. 

 Domínio da língua portuguesa, e excelentes conhecimentos da língua inglesa e/ou 

francesa; 

 Disponibilidade imediata; 

 

Os concorrentes devem ter em atenção os parágrafos 3.14, 3.16, 3.17 and 3.23 do 

Regulamento de Aquisições para Mutuários de Operações de Financiamento de Projetos 

de Investimento, Julho 2016 e revisto em Novembro de 2017, e Agosto 2018 

estabelecendo a política do Banco Mundial sobre conflito de interesses e elegibilidade. 

O candidato individual será selecionado em conformidade com os procedimentos 

especificados nas diretrizes do Banco Mundial Regulamento de Aquisições para 

mutuários de operações de financiamento de Projetos de Investimento, Julho 2016 e 

revisto em Novembro de 2017 e Agosto 2018 e de acordo com a modalidade de seleção 

de consultores individuais (IC). 
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Os interessados poderão obter informações adicionais sobre o concurso através dos 

endereços de correio eletrónico indicados abaixo durante o horário normal de trabalho, 

das 08:00 às 16:00 horas. 

Correio Eletrónico: Irenalina.B.Vicente@mf.gov.cv; ugpe_concurso@mf.gov.cv     

                                 C/C: Nuno.Gomes@mf.gov.cv  

A Manifestação de Interesse deve ser entregue por escrito e em língua portuguesa, no 

endereço abaixo indicado (envelope fechado) ou pelo correio eletrónico abaixo indicado, 

até o dia 10 de abril de 2020, até as 15:00 (horas de Cabo Verde). 

 

Unidade de Gestão de Projeto Especiais (UGPE) 

Ministério das Finanças    

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

Cidade da Praia 

Telefone (238) 261 7584/5939  

Correio Eletrónico: ugpe_concurso@mf.gov.cv  
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