CO N V IT E A APR ESEN TA ÇA O DE

CA N D ID A TU R A S

Tftulo do cargo: PERITO JURISTA EM DIREITO INTERNACIONAL PÛBLICO
Referência: 009/CEEAC/COM/SA/DAF/SCADS/2022
Prazo de apresentaçâo de candidaturas:
Local de afectaçào: Libreville, Gabâo
Tipo de contrato: Contrato corn uma duraçào de 3 {três) anos renovàvel
NiVEL DO CARGO
Departamento

Presidência/Secretariado Administrativo

Direcçâo

Assuntos Jurf dicos

Serviço

Convençôes, Acordos e Documentas corn caràcter solene

Relaçôes funcionais

-

lnternamente, corn o pessoal dos varias Departamentos e o Gabinete
de Docurnentaçâo e Arquivo;
Externamente, corn Advogados e a Adrninistraçâo do Trabalho;
FUNÇÔES DO CARGO

0 Perito Jurista em Direito lnternacional Pùblico tem coma responsabilidades acompanhar e auxiliar a
Comunidade na neqociaçào e realizaçâo de actas jurf dicos, devendo assegurar o respectivo
acompanhamento no quadro do funcionamento da lnstituiçào.
PRINCIPAIS RESPONSABILIDADES

-

Apoiar a Comissâo na neqociaçào de Convençôes, Acordos e Documentas corn caràcter
solene;
Apoiar a Comunidade na elaboraçào de projectos de actas jurf dicos;
Assegurar a observaçào jurf dica dos assuntos de interesse da Comunidade;
Assegurar o acompanhamento do desenvolvimento progressivo do Direito lnternacional;
Elaborar pareceres jurf dicos sobre assuntos de interesse da Comunidade;
Assegurar as relaçôes externas corn outras organizaçôes internacionais ou privadas em
assuntos e actas jurf dicos;
Assegurar a recolha, classitlcaçào, utilizaçâo e divulqaçào de documentas corn alcance jurf dico
para a Comunidade;
Preencher e actualizar os arquivos e ficheiros relativos a Acordos e Convençôes;
Elaborar os documentas das Convençôes, Acordos e Documentas corn caràcter solene;
Realizar a finalizaçâo dos Acordos e Convençôes;
Participar nas anàlises de procedimentos para a entrada em vigor de tratados internacionais
para a Comunidade;
Assegurar o cumprimento da regularidade jurf dica dos compromissos da Comissëo:
Fornecer apoio à execuçàc de cartas rogatôrias internacionais.
PERFIL NECESSARIO

Habilitaçôes
litera rias

Ter um diploma do ensino superior (12° ana + 5 anas de ensino superior ou
equivalente) em Direito lnternacional.
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Experiência

Ter uma experiência profissional de pela menas 8 anas corn nfveis de
responsabilidade semelhantes numa instituiçâo ou orqanizaçào nacional ou
internacional (Ver artigo 13.0 do Estatuto do Pessoal da CEEAC).
-

Àtrica Central e paf ses membros da CEEAC;
lnstituiçôes e organizaçôes internacionais de referência nessa àrea:
Leis, Tratados e Leqislaçâo lnternacional no domf nia dos assuntos
polfticos (eleiçôes, democracia, boa qovernaçâo, etc.);
Leis internacionais que regem os acordos internacionais entre Estados
ou entre Estados e organizaçôes internacionais;
Regime jurf dico das convençôes internacionais;
Lf nguas: inglês, espanhol, francês e português obrigatôrio.

-

Ter habilitaçôes profissionais e de qestào avançadas;
Ter capacidade para criar, planear, enquadrar e avaliar grandes
equipas, quando necessàno:
Redigir Acordos e Convençôes;
Gerir o processo de classiticaçâo e os arquivos ff sicos e electrônicos;
Acompanhar o processo de neqociaçào, elaboraçào, assinatura,
ratificaçào e registo de acordos internacionais ( de qualquer tipo:
comerciais, ciplornàticos, etc.);
Elaborar textos relativos a acordos ou convençôes internacionais;
Elaborar documentas concisos e estruturados de apoio às decisôes a
tomar;
Domfnio de ferramentas intorrnàticas: Ward Avançado, Excel.

Conhecimentos
especificos

Competências
técnicas

-

Competências
pessoais

Anteclpaçào:
Orientaçëo para resultados;
Capacidade de neqociaçào:
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

Remuneraçâo

Nacionalidade e
género

-

-

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

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: 009/CEEAC/COM/SA/DAF/SCADS/2022
e o tftulo do cargo "PERITO JURISTA EM DIREITO INTERNACIONAL PÛBLICO", ceverà ser
exclusivamente enviado par via electrônica para o endereço: recrutements@ceeac-eccas.org.
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