
CONVITE A APRESENTAÇAO DE CANDIDATURAS 

Tftulo do cargo: PERITO JURISTA EM LEGISLAÇÂO, REGULAMENTAÇÂO E PROCESSOS 

CONTENCIOSOS 

Referência: 004/CEEAC/COM/SA/DAJ/SARC/2022 

Prazo de apresentaçâo de candidaturas: 

Local de afectaçào: Libreville, Gabào 

Tipo de contrato: Contrato corn uma duraçào de 3 {três} anos renovâvel 

NiVEL DO CARGO 

Departamento Presidência/Secretariado Administrativo 

Direcçâo Assuntos Jurf dicos 

Serviço Assuntos regulamentares e processos contenciosos 

- lnternamente, corn o pessoal dos varias Departamentos e o Centra de 
Relaçôes funcionais Docurnentaçâo e Arquivo; 

- Externamente, corn Advogados e a Adrninistraçâo do Trabalho. 

FUNÇÔES DO CARGO 

0 Perito Jurista em Leqislaçào, Regulamentaçao e Processos Contenciosos é responsàvel par apoiar 
e ajudar a Comissâo na elaboraçào de um quadro jurf dico e regulamentar disponfvel, adequado à 
qestào de situaçôes litigiosas e processos contenciosos. 

PRINCIPAIS RESPONSABILIDADES 

- Elaborar e aperfeiçoar projectos de textos legais e regulamentares iniciados pela Comunidade 
ou submetidos à sua diligência; 

- Elaborar pareceres jurf dicos sobre assuntos de interesse da Comunidade; 
- Assegurar a observaçào jurf dica dos assuntos de interesse da Comunidade; 
- Assegurar o classiticaçâo e divulqaçào de documentas de natureza regulamentar ou 

convencional de interesse da Comissëo: 
- Assegurar a instruçâo dos recursos administrativos e contenciosos; 
- Propor soluçôes para a segurança jurf dica do patrimônio da Comunidade; 
- ldentificar e analisar os riscos contratuais na Comunidade; 
- Assegurar a qestào contratual (correio, aditamentos, transacçôes, etc.) na Comunidade; 
- Analisar situaçôes de processos contenciosos junto dos diversos Departamentos e estudar 

soluçôes de resoluçâo ou pareceres jurf dicos; 
- lnformar e sensibilizar os a gentes da Comunidade sobre problernàticas jurf di cas (notas, 

formaçôes, etc.); 
- Assegurar o acompanhamento das decisôes do Comité de Resoluçâo dos Conflitos de 

Trabalho; 
- Participar na resoluçâo de litf gios entre a Comunidade e CERs e terceiros. 
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PERFIL NECESSÂRIO 

Habilitaçôes 
litera rias 

Ter um diploma do ensino superior (12° ana + 5 anas de ensino superior ou 
equivalente) em Direito, ser Advogado de direito comercial. 

Experiência 
Ter uma experiência profissional de pela menas 8 anas corn nfveis de 
responsabilidade semelhantes ao nfvel nacional ou internacional (Ver artigo 
13.0 do Estatuto do Pessoal da CEEAC). 

Conhecimentos 
especlficos 

- Contexto polftico da Àtrica Central e dos Paf ses membros da CEEAC; 
Desafios do desenvolvimento da Àtrica Central e dos Paf ses membros 
da CEEAC; 

- Conhecimento bàsico das reg ras jurf di cas dos Esta dos Membros da 
CEEAC; 
Direito do trabalho do paf s anfitriào: 

- Acordos entre a orqanizaçào, Estados-Membros e outras organizaçôes 
internacionais; 

- Orqanizaçëo dos departamentos da Comissâo e leqislaçâo especffica 
aplicada aos diferentes sectores desses mesmos departamentos. 

- Conhecimentos do fundo documentai da Comissëo, nomeadamente dos 
documentas de natureza jurf dica; 

- 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 e gerir contratos nas àreas de competência da CEAAC; 
- Elaborar projectos de actas jurf dicos, judiciais e extrajudiciais; 
- Gerir e acompanhar os processos contenciosos; 

Participar no processo de observaçào jurf dica; 
Realizar ou dirigir anàlises jurf dicas; 
Elaborar documentas concisos e estruturados de apoio às decisôes a 
tomar; 
Perfeito domf nia de ferramentas intorrnàticas: Ward, Excel, etc. 

Competências 
pessoais 

- Anteclpaçào: 
- Orientaçëo para resultados; 
- Capacidade de analise e de sl ntese; 
- Sentido de discriçâo e respeito pela princf pio da confidencialidade; 
- Autocontrolo; 
- Sentido de orqanizaçào, qestào do tempo e rigor; 
- Sentido do contacta humano, das relaçôes humanas e saber escutar; 

CONDIÇÔES OFERECIDAS 

Remuneraçâo 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; 
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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: 004/CEEAC/COM/SA/DAJ/SARC/2022 
e o tftulo do cargo "PERITO JURISTA EM LEGISLAÇÂO, REGULAMENTAÇÂO E PROCESSOS 

CONTENCIOSOS", 
ceverà ser exclusivamente enviado par via electrônica para o endereço:recrutements@ceeac 

eccas.org. 
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