
 

 

 

 
 

 

 
 

  

UNIDADE DE GESTÃO DE PROJECTOS ESPECIAIS 

 

ANÚNCIO DE CONCURSO 
RECRUTAMENTO DE UM (A) ANALISTA DE RISCOS 

 

1. O Governo de Cabo Verde negociou com a Associação Internacional para Desenvolvimento 
(IDA) do Grupo Banco Mundial o financiamento do projeto Acesso ao Financiamento das 
Micro, Pequenas e Médias Empresas (MPME´s), no montante total de US$ 15,000,000 
(quinze milhões de dólares americanos). O Acordo enquadra-se nos esforços do Governo 
para a mobilização e implementação de instrumentos financeiros que visam colmatar as 
falhas do mercado no que diz respeito às necessidades de financiamento das MPME´s. O 
Governo de Cabo Verde pretende aplicar parte do valor do referido crédito para a 
implementação da Pro –Garante – Sociedade de Garantia Parcial de Crédito S.A. e, neste 
contexto almeja recrutar um (a) Analista de Riscos. 
 

2. O Analista de Riscos deve contribuir para o ótimo desenvolvimento dos processos de gestão 
e gestão de risco da Pró-Garante, compilando e analisando toda a informação associada 
aos riscos de crédito garantidos pela Pró-Garante, bem como os riscos de investimento, 
liquidez e operacional, no âmbito das políticas e procedimentos da instituição, os 
regulamentos do banco central de cabo verde e os regulamentos legais. 
 

3. Informações detalhadas são fornecidas nos Termos de Referência que pode ser solicitado 

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

do escritório durante o horário normal de funcionamento, ou ainda através do website: 

https://www.mf.gov.cv/web/ecompras. 

 
 

4. A UGPE convida os interessados elegíveis e qualificados a apresentarem a sua candidatura 

para o cargo de Analista de Riscos, fornecendo dados e informações que confirmem a sua 

experiência e capacidade técnica necessária para desempenhar o referido cargo. Uma 

Carta de Manifestação de Interesse e Curriculum Vitae atualizado, no modelo europass, 

indicando a descrição de atribuições semelhantes, experiência e referências de contactos 

em funções semelhantes são exigidas.  

 

5. Os critérios de seleção são os seguintes:  

 
i) Nacionalidade cabo-verdiana; 

ii) Licenciatura em Economia e / ou áreas financeiras afins; 

iii) O mestrado será uma mais valia; 

iv) Experiência, mínima, de pelo menos 2 anos em instituições financeiras ou afins; 

v) Bons conhecimento da Estatística; 

vi) Bons conhecimentos na Gestão de banco de dados; 

https://www.mf.gov.cv/web/ecompras


 

 

 
 

vii) Bons conhecimentos de software estatísticos e banco de dados, pelo menos 

conhecimento avançado de Excel (macros, modelos e tabelas dinâmicas); 

viii) Ter domínio da língua portuguesa; 

ix) Ter bons conhecimentos (oral e escrita) da língua inglesa. 

 

6. Os interessados devem ter em atenção os parágrafos 3.14, 3.16 e 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. 

7. O candidato 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). 

 
8. 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: ildo.a.varela@mf.gov.cv; Irenalina.B.Vicente@mf.gov.cv;   

ugpe_concurso@mf.gov.cv     

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

 

9. 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 07 de agosto de 2020, até as 15:00 (horas de Cabo Verde). 

 

Unidade de Gestão de Projetos Especiais  

Ministério das Finanças  

Attn: Nuno Gomes – UGPE Coordinator  

Av. China, Edifício Tribunal Constitucional, 3º Andar  

Chã d´Areia - Cidade da Praia, Ilha de Santiago 

C.P.nº 145, Republica de Cabo Verde  

Tel: + 238 - 261 7584/261-6198  

Email:Ildo.a.varela@mf.gov.cv; Irenalina.b.vicente@mf.gov.cv; 

ugpe_concurso@mf.gov.cv  

C/C:  Nuno.gomes@mf.gov.cv; 
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