
CONVI.J:_E_A APRESENTAÇAO DE CANDIDATURAS 

Tftulo do cargo: PERITO EM SEGURANÇA REGIONAL 

Referência: 004/CEEAC/COM/APPS/DMS/SS/2022 

Prazo de apresentaçâo de candidaturas: 

Local de afectaçào: Libreville, Gabâo 

Tipo de contrato: Contrato corn uma duraçëo de 3 (três) anos renovâvel 

NiVEL DO CARGO 

Departamento Assuntos Polf ticos, Paz e Segurança 

Dlrecçâo MARAC e Segurança 

Serviço Segurança 

- Trabalhar corn os peritos do seu Serviço e da sua Direcçào: 

Relaçôes - Colaborar corn os outras serviços do MARAC e da Direcçâo de 

funcionais Segurança, assim coma corn a Direcçâo de Assuntos Polf ticos, o 
Estado-Maior Regional e, se necessàno, corn as rnissôes de paz da 
CEEAC. 

FUNÇÔES DO CARGO 

0 Perito em Segurança Regional tem coma responsabilidades monitorizar, em nome da Comissâo da 
CEEAC, as principais questôes de segurança na reqiào, incluindo terrorismo, extremismo violenta e 
radicalizaçào: grupos armadas, rnercenàrios e o fenômeno do fluxa transfronteiriço de combatentes; 
circulaçào ilf cita de armas; reforma do sector de segurança; desrnobilizaçâo, desarmamento e 
reinteqraçâo: consolidaçào da paz. 

PRINCIPAIS RESPONSABILIDADES 

- Acompanhar diariamente o desenvolvimento ao nfvel do terrorismo, extremismo violenta e 
radicalizaçâo na Àtrica Central e nos Estados-Membros; 

- Acompanhar diariamente o desenvolvimento ao nfvel das acçëes de grupos armadas, 
rnercenàrios e fluxa transfronteiriço de combatentes na Àtrica Central e nos Estados-Membros; 

- Orientar o trabalho da Comissâo nas questôes relacionadas corn a circulaçào ilf cita de armas 
e os processos de reforma do sector de segurança e desrnobilizaçâo, desarmamento e 
reinteqraçâo na Àtrica Central e nos Estados-Membros; 

- Aprimorar o trabalho da Comissâo no campo da consolidaçào da paz (reconstruçâo pos- 
conflito, justiça de transiçào, etc.); 

- lnventariar e tornar conhecidos, ao nfvel regional e nos Estados-Membros, os instrumentas e 
mecanismos regionais, continentais e internacionais nos domf nias do terrorismo, ALPC, 
problema dos rnercenàrios e consolidaçào da paz. 

PERFIL NECESSARIO 
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Habilitaçôes 
litera rias 

Ter um diploma do ensino superior (12° ana + 5 anas de ensino superior ou 
equivalente) em Ciências Polfticas, Relaçôes lnternacionais, Estudos 
Estratégicos, Direito Pùblico 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). 

Conhecimentos 
especificos 

Àtrica Central e Paf ses membros da CEEAC; 
lnstituiçôes internacionais e convençôes internacionais relacionadas corn 
terrorismo, armamento, reconstruçào pôs-conflito; 
Funcionamento das instituiçôes civis, policiais e militares dos Estados 
Membros; 
Questôes polfticas e de segurança na Àtrica Central; 
Leis, Tratados e Leqislaçâo lnternacional sobre paz e segurança; 
Técnicas de planiticaçâo e qestào de projetas; 
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: 
- Compreender profundamente os fenômenos do terrorismo, extremismo 

violenta, radicalizaçâo, grupos armadas, mercenanos, fluxa 
transfronteiriço de combatentes, circulaçào ilf cita de armas, reforma do 
sector da segurança, desrnobilizaçâo, desarmamento, reinteqraçâo e 
consolidaçào da paz; 

- Comunicar par escrito e oralmente num ambiente multicultural; 
- Estabelecer e manter relaçôes de trabalho eficazes corn altos 

funcionànos e peritos técnicos; 
Realizar estudos corn o processamento de dadas estatf sticos; 
Emitir recomendaçôes complexas de forma clara e concisa; 
Negociar parcerias corn doadores, agências especializadas em àreas 
técnicas; 
Dirigir e assegurar a rnonitorizaçâo de projectos, pianos e programas; 
Elaborar pianos de trabalho anuais; 
Realizar anàlises, estudos e relatôrios; 

- Organizar e dirigir reuniôes técnicas corn todo o tipo de interlocutores 
internas ou externos; 

- Ter competências intorrnàticas: Ward, Excel, PowerPoint; 
- Utilizar ferramentas de processamento de dadas. 

Competências 
pessoais 

- Orientaçëo para resultados; 
- Competências pedagôgicas; 
- 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; 
- Discriçâo no tratamento de assuntos complexas e/ou sensf veis; 
- Autocontrolo e qestào do stress. 

CONDIÇÔES OFERECIDAS 
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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: 004/CEEAC/COM/APPS/DMS/SS/2022 
e o tftulo do cargo "PERITO EM SEGURANÇA REGIONAL", ceverà ser exclusivamente enviado par 

via electrônica para o endereço: recrutements@ceeac-eccas.org. 
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