
CONVITE A APRESENTAÇAO DE CANDIDATURAS 

Tftulo do cargo: PERITO EM ENERGIAS NOVAS E RENOVÂVEIS 

Referência: 002/CEEAC/COM/ATI/DE/SENR/2022 

Prazo de apresentaçâo de candidaturas: 

Local de afetaçâo: Libreville, Gabâo 

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

NiVEL DO CARGO 

Departamento Ordenamento do Territôrio e lnfra-estruturas 

Dlrecçao Energia 

Serviço Energias novas e renovàveis 

- Internas: Direcçâo de Assuntos Jurf dicos/ Direcçâo de Cornurucaçâo 
- Serviço de Regulamentaçao e Estatf sticas 

Relaçôes funcionais - Outras Peritos responsàveis pelas Energias Renovaveis 
- Externo: PEAC / EGL / Outras instituiçôes especializadas 

CEEAC/Parceiras 
FUNÇÔES DO CARGO 

0 Perito em Energias Novas e Renovaveis é responsàvel pela irnplernentaçâo das polfticas 
energéticas da Regiao. 

PRINCIPAIS RESPONSABILIDADES 
- Participar na irnplernentaçâo e actualizaçâo de Polf ticas Energéticas e Pianos Directores para 

a Produçào e Transporte de Energia na Africa Central; 
- Divulgar as polfticas energéticas regionais a nfvel cornurutàrio: 
- Participar na irnplernentaçâo do Roteira para a prornoçâo das Energias Renovaveis na Àtrica 

Central; 
- Participar na elaboraçào de estatf sticas regionais sobre a Energia, em articulaçâo corn a 

Direcçâo responsàvel pelas estatf sticas; 
- Contribuir para o desenvolvimento de um sistema de informaçôes energéticas cornunitàrtas, 

em articulaçâo corn o PEAC, as Comissôes, as lnstituiçôes Técnicas Especializadas e as 
Entidades interessadas; 

- Participar na irnplernentaçâo e operacionalizaçâo do Observatôrio Comunitàrio da Energia 
- Participar na harmonizaçâo do quadra regulamentar do sector da Energia; 
- Participar na elaboraçào e rnonitorizaçâo da execuçàc de Protocolos e outras instrumentas 

legais corn vista ao desenvolvimento do subsector da electricidade na Africa Central; 
- Participar na elaboraçào e rnonitorizaçâo da execuçàc da Regulamentaçao Comunitària em 

matéria de Energia, em articulaçâo corn as Comissôes, as lnstituiçôes Técnicas Especializadas 
e as Entidades interessadas; 

- Participar na elaboraçào e rnonitorizaçâo da irnplernentaçâo de pragramas e prajectos em 
matéria de contralo da energia; 

- Acompanhar a evoluçào das tecnologias no domf nia da energia; 
- Participar na rnonitorizaçâo das actividades das lnstituiçôes Especializadas da CEEAC e outras 

afins; 
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Elaborar regularmente as notas conjunturais e os documentas informativos necessànos para 
alimentar o sltio web da Comissâo da CEEAC; 
Elaborar relatôrios periôdicos sobre as respectivas actividades. 

PERFIL NECESSÂRIO 

Habilitaçôes 
litera rias 

Ter um diploma do ensino superior (12° ana + 5 anas de ensino superior ou 
equiparado) em engenharia energética, energias renovàveis, eficiência 
energética, engenharia rural ou curso eqquivalente ). 

Experiência 

Ter uma experiência profissional de pela menas 8 anas corn nfveis de 
responsabilidade semelhantes (ver artigo 13.0 do Estatuto dos Funcionàrios da 
CEEAC) numa estrutura governamental, privada ou internacional, na qestào de 
estudos, concepçào de redes e inteqraçâo de projectos de produçào e 
transporte de energias renovàveis. 

Conhecimentos 
especlficos 

- Àtrica Central e paf ses membros da CEEAC; 
lnstituiçôes e organizaçôes internacionais, continentais, regionais e 
nacionais de referência nesta àrea: 
Leis, Tratados e Leqislaçâo lnternacional sobre energias renovàveis: 
Produçào e transporte de energias renovàveis: 
Eficiência energética; 
Sector energético da Àtrica Central em geral e questôes e desafios 
relativos à inteqraçâo de energias renovàveis vanàveis: 
Planeamento e qestào de projectos; 
Procedimentos dos doadores, (Banco Mundial, Banco Africano de 
Desenvolvimento, Uniào Europeia); 
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, se necessàno: 
- Apoio técnico: conhecimentos técnicos e perf cia relacionados corn a 

àrea de competência exigida para executar as tarefas especfficas acima 
referidas; 

- Comunicaçao: capacidade para escrever de forma clara e concisa em 
francês e possuir excelente capacidades de comunicaçào oral. 0 
conhecimento pràtico de outras If nguas cornurutàrias (inglês, espanhol e 
português) constitui uma forte vantagem; 

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

- Trabalho de equipa: Capacidade de estabelecer e manter relaçôes de 
trabalho eficazes corn altos funcionànos e peritos técnicos; 

- Conhecimentos de intormàtica: Saber utilizar ferramentas intorrnàticas e 
ter conhecimentos comprovados dos softwares da Microsoft: Ward, 
Excel, Access, Outlook, Powerpoint, Publisher. 0 conhecimento 
especffico e experiência de utilizaçâo do software Microsoft Project sera 
uma mais-valia. 
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Competências 
pessoais 

Orientaçëo para os resultados; 
Competências pedagôgicas; 
Anteclpaçào: 
Pensamento metôdico e sintético; 
Sentido de orqanizaçào, qestào do tempo e rigor; 
Sentido do contacta humano, das relaçôes humanas e saber escutar. 

CONDIÇÔES OFERECIDAS 

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

Nacionalidade, 
limite de idade e 

género 

Ser nacional de um Estado Membro da CEEAC; sera considerado o 
equilfbrio qeoqràrico global entre os Estados-Membros aquando do 
recrutamento; 
Ter no maxima 55 anas de idade em 1 de Dezembro de 2021 
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: 002/CEEAC/COM/ATI/DE/SENR/2022 
e o tftulo do cargo" PERITO EM ENERGIAS NOVAS E RENOVÂVEIS ", ceverà ser exclusivamente 

enviado par via eletrônica para o endereço: 
recrutements@ceeac-eccas.org. 
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