
CONVITE A APRESENTAÇAO DE CANDIDATURAS 

Tftulo do cargo: PERITO RESPONSÂVEL PELA ADJUDICAÇÂO DE CONTRATOS 

Referência: 005/CEEAC/COM/SA/DRHMG/SMG/2022 

Prazo de apresentaçâo de candidaturas: 

Local de afectaçào: Libreville, Gabào 

Tipo de contrato: Contrato corn uma duraçào de 3 (três) anos renovàvel 

NiVEL DO CARGO 

Departamento Presidência/Secretariado Administrativo 

Dlrecçâo Recursos Humanos e Meios Gerais 

Serviço Meios Gerais 

- Todas as Direcçôes da CEEAC Relaçôes funcionais - Todos os fornecedores da CEEAC 

FUNÇÔES DO CARGO 

0 Perito Responsàvel pela Adjudicaçâo de Contratos ceverà assegurar todas as actividades 
relacionadas corn adjudicaçôes e qestào de contratos da Comissâo e das suas agências e gabinetes, 
no quadro do orçamento da CEEAC ou dos programas e projectos financiados par doadores. 

PRINCIPAIS RESPONSABILIDADES 
- Desenvolver e gerir a irnplernentaçâo dos instrumentas de adiudicaçâo de contratos; 
- Preparar documentas dos Processos de Concursos Pùblrcos (PCP) e documentas de consulta 

restrita, devendo depois submetê-los ao Presidente da Comissâo da CEEAC para aprovaçào 
pela doador; 

- Submeter os processos aprovados pela doador ao Presidente da cornissào de adiudicaçâo de 
contratos para os convites à apresentaçâo de propostas a submeter; 

- Assegurar a publicaçào (iomais, embaixadas, organizaçôes de desenvolvimento, etc.); 
- Participar na abertura de propostas e avaliaçâo de ofertas; 
- Preparar os documentas para assinatura dos membros da Comissâo de Contratos a acta de 

abertura das propostas e relatôrios de avaliaçâo: 
- Estabelecer cartas e notas de encomenda, protocolos e acordos de cooperaçào corn os 

serviços e respectiva aprovaçào pela Presidente da Comissëo, de acordo corn os 
procedimentos estabelecidos, e cumprimento dos limiares aceites nesse domf nia; 

- Classificar e arquivar processos e documentas relativos à qestào de contratos pûblicos: 
- Participar na recepçào de obras e fornecimentos de bens e serviços; 
- Participar nas auditorias técnicas e financeiras e implementar as recomendaçôes resultantes; 
- Garantir a conformidade corn as directivas pertinentes dos doadores no quadro da adiudicaçâo 

de contratos de aquisiçào de bens e serviços relacionados corn os projectos; 
- Coordenar a elaboraçào dos pianos de adiudicaçâo de contratos e de acompanhamento das 

actividades de adiudicaçâo de contratos da Comissëo: 
- lmplementar pianos de adiudicaçâo de contratos e de acompanhamento das actividades de 
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adiudicaçâo de contratos da Comissëo, manter actualizado um conjunto abrangente e 
sisternàtico de registos de transacçôes; 
Prestar assistência aos Departamentos no desenvolvimento de especificaçôes técnicas e dos 
Termos de Referência; 

- Coordenar todos os processos de avaliaçâo de acordo corn os critérios estabelecidos na 
docurnentaçâo do concurso para a adiudicaçâo do contrato; 
Desenvolver e manter uma base de dadas de fornecedores/prestadores de serviços da 
Comissëo: 

- Assegurar a rnonitorizaçâo de encomendas e determinar as causas de eventuais atrasos; 
Monitorizar o progressa da irnplernentaçâo dos contratos para garantir o cumprimento das 
normas, procedimentos e calendàrio de adiudicaçâo de contratos previsto; 
lnstituir uma estreita colaboraçào corn os departamentos utilizadores da Comissâo da CEEAC 
na supervisào da irnplernentaçâo de contratos para garantir o cumprimento dos acordos 
contratuais, recomendar adendas e prolongamentos de contratos e aconselhar as partes 
interessadas sobre direitos e obrigaçôes contratuais; 
Monitorizar a execuçàc dos contratos em colaboraçào corn as Finanças, nomeadamente no 
que respeita às condiçôes de pagamento acordadas. 

PERFIL NECESSÂRIO 

Habilitaçôes 
litera rias 

Ter um diploma do ensino superior (12° ana+ 5 anas de ensino superior ou 
equivalente) em Contrataçào Pùblica, Direito, Economia, Compras, Cadeia de 
Abastecimento, ou àreas afins. 

Experiência 

Ter uma experiência profissional de pela menas 8 anas corn nfveis de 
responsabilidade semelhantes (Ver artigo 13.0 do Estatuto do Pessoal da 
CEEAC)., nomeadamente na àrea da contrataçào pubtica e/ou qestào da 
cadeia de abastecimento, qestào de actividades de adiudicaçâo de contratos 
numa instituiçâo pubtica ou orqanizaçào internacional ou doadores 
(BAD/BIRD/BM/AFD, etc.). 

Conhecimentos 
especificos 

- Àtrica Central e paf ses membros da CEEAC; 
- Técnicas de compra e neqociaçào, Ferramentas e procedimentos 

administrativos para compras e suprimentos; 
- Logf stica e sectores profissionais ligados à Logf stica, Gestào de 

lnventàno: 
Ferramentas e procedimentos administrativos para compras e 
suprimentos; 
Côdigos dos contratos pubticos dos paf ses membros 
Sistema de Planiticaçâo dos Recursos de Empresas; 
Processos de adiudicaçâo de Contratos de Organizaçôes de 
Desenvolvimento, em particular, o Banco Mundial, o Banco Africano de 
Desenvolvimento, a Uniào Europeia, AFD, etc. 
Lf nguas: inglês, espanhol, francês e português obrigatôrio. 

Competências 
técnicas 

- Ter habilitaçôes profissionais e de qestào avançadas; 
- Ter capacidade para criar, planear, enquadrar e avaliar grandes 

equipas, quando necessàno: 
- Elaborar documentas dos processos de concursos pubticos e definir 

critérios de seleçcào de fornecedores/prestadores de serviços; 
- Analisar existências, identificar inconsistências, propor parâmetros de 

qestâo/optimizaçâo das existências 
- Realizar uma analise crftica e intervir ao nfvel da manutençào de 
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instalaçôes e equipamentos; 
- Gerir contratos de fornecedores e prestadores de serviços; 
- Conduzir uma neqociaçào: 

Estabelecer e manter relaçôes internas e externas para facilitar a troca 
de informaçôes necessàrias: 
Elaborar e acompanhar os processos de adiudicaçâo de contratos; 

- Criar painéis de avaliaçâo para rnonitorizaçâo das respectivas 
actividades; 

- Ter uma excelente comunicaçào escrita e oral; 
- Perfeito domf nia de ferramentas intorrnàticas: Ward, Excel, etc. 
- Utilizar as aplicaçôes especfficas dos domf nias em questào. 

Competências 
pessoais 

- Anteclpaçào: 
- Orientaçëo para resultados; 
- Capacidade de analise e de sl ntese; 
- Sentido de orqanizaçào, qestào do tempo e rigor; 
- Sentido do contacta humano, das relaçôes humanas e saber escutar; 

CONDIÇÔES OFERECIDAS 

Rernuneraçâo Salario e beneff cios de acordo corn a tabela de remuneraçôes da CEEAC. 

Nacionalidade e 
género 

Ser nacional de um Estado Membro da CEEAC; sera considerado o 
equilfbrio qeoqràrico global entre os Estados-Membros aquando do 
recrutamento; 
As candidaturas femininas sào vivamente incentivadas. 

DOSSIER DE CANDIDATURA 

- Carta de rnotivaçào fundamentada; 
- Curriculum vitae detalhado corn os dadas completos de contacta do candidato (apelido e nome, 

endereço, telefone, fax, e-mail); 
- Certificado de nacionalidade; 
- Cerüdào de nascimento ou assento mandado lavrar par tribunal; 
- Registo criminal (boletim n° 3) corn menas de três meses; 
- Copias autenticadas de diplomas e tftulos académicos ou uruversitàrtos: 
- Certificados de trabalho e documentas que comprovem as referências profissionais; 
- Atestado médico emitido par um médico habilitado; 
- ldentiticaçâo completa de três pessoas de referência sem ligaçôes familiares e que forneçam 

uma garantia das qualidades profissionais e pessoais do candidato; 

0 dossier completo, corn a referência: 005/CEEAC/COM/SA/DRHMG/SMG/2022 

e o tftulo do cargo "PERITO RESPONSÂVEL PELA ADJUDICAÇÂO DE CONTRATOS", 
ceverà ser exclusivamente enviado par via electrônica para o endereço:recrutements@ceeac 

eccas.org. 
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