
CONVITE A APRESENTAÇAO DE CANDIDATURAS 

Tftulo do cargo: PERITO RESPONSÂVEL PELOS ASSUNTOS ADUANEIROS E FACILITAÇÂO 

DO COMÉRCIO 

Referência: 002/CEEAC/COM/MCAEMF/OMC/SADFE/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 Mercado Comum, Assuntos Econômicos, Monetàrios e Financeiras 

Dlrecçâo Mercado Comum 

Serviço Assuntos Aduaneiras e Facilitaçâo do Comércio 

Relaçôes - Directores, Chefes de Serviço e Peritos do Departamento 
funcionais - lnstituiçôes e Organizaçôes lnternacionais na àrea aduaneira 

FUNÇÔES DO CARGO 

0 Perito responsàvel pelas assuntos aduaneiras e facilitaçâo do comércio tem coma rnissào contribuir 
para a irnplernentaçâo efectiva do Mercado Comum da Àtrica Central, particularmente, no que se 
refere à leqislaçâo aduaneira e à facilitaçâo das tracas comerciais na Comunidade. 

PRINCIPAIS RESPONSABILIDADES 
- Participar na elaboraçào, irnplernentaçâo e acompanhamento de medidas relativas ao 

estabelecimento de uma tarifa externa comum; 
- Participar na criaçâo e irnplernentaçâo de uma nomenclatura aduaneira e estatf stica comum a 

todos os Estados-Membras; 
- Participar na elaboraçào e supervisào da aplicaçào dos regulamentos aduaneiras cornurutàrios 

em matéria de importaçôes e exportaçôes, regimes econômicos e particulares, comércio 
externo e câmbio, proibiçôes de entra da ou sal da e outras restriçôes; 

- Realizaçào de estudos sobre os regulamentos aduaneiras cornurutàrios e internacionais; 
- Participar na irnplernentaçâo e assegurar o acompanhamento dos regulamentos aduaneiras 

especfficos dentra da Comunidade; 
- Participar na luta contra o tràûco de estupefacientes e outras tràticos ilf citas dentra da 

Comunidade, em articulaçâo corn as restantes estruturas envolvidas; 
- Elaborar estatf sticas sobre comercio, em articulaçâo corn as restantes estruturas envolvidas; 
- Estudar e implementar medidas cornurutàrias de facilitaçâo corn vista a reduzir o tempo de 

passagem de mercadorias pela Comunidade de acordo corn as exigências de competitividade 
da economia, em articulaçâo corn todos os actores e operadores envolvidos; 

- Praceder ao acompanhamento dos Estados-Membras na irnplernentaçâo de acordos 
multilaterais e regionais relacionados corn a facilitaçâo das tracas comerciais; 

- Contribuir para a irnplernentaçâo de um mecanismo de ciàloqo corn todas as categorias de 
actores sobre o pracesso de inteqraçâo comercial na Àtrica Central; 
- Execuçào de qualquer outra actividade solicitada pela seu superior hieràrquico. 
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- Contribuir para elaboraçào dos relatôrios de actividade da Direcçâo do Mercado Comum; 
- Contribuir para a rnobilizaçâo de recursos dos parceiros técnicos e financeiros para a 

realizaçâo das rnissôes da Direcçâo do Mercado Comum e da DMCAEMF em geral; 
- Contribuir para a preparaçâo das reuniôes estatutàrias da Comunidade; 
- Formaçâo qualificante na àrea das alfândegas, facilitaçâo do comércio e polftica comercial 

internacional é uma vantagem adicional. 

PERFIL NECESSARIO 

Habilitaçôes 
litera rias 

Ter um diploma do ensino superior (12° ana + 5 anas de ensino superior ou 
equivalente) em ou àreas afins.) 

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), nomeadamente, no domf nia da leqislaçâo aduaneira e da facilitaçâo 
do comércio ou da inteqraçâo regional e da elaboraçào de polf ticas econômicas 
ou comerciais. 

Conhecimentos 
especlficos 

- Àtrica Central e paf ses membros da CEEAC; 
lnstituiçôes e organizaçôes internacionais de mesmo âmbito; 
Leqislaçâo continental relacionada corn a inteqraçâo comercial (Tratado 
de Abuja, Acordo sobre a Zona de Comércio Livre Continental, Agenda 
2063 ... ); 

- Acordo da OMC e todos os seus instrumentas conexos; 
- Polf ticas nacionais em maté ria econômica, comercial e aduaneira; 
- Estatf sticas comerciais; 
- Questôes de inteqraçâo regional e suas repercussôes polf ticas; 
- Prin cf pios de qestào orientada para resultados e sistema de 

rnonitorizaçâo e avaliaçâo de projectos; 
- Técnicas de planeamento 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: 
- Comunicar oralmente e par escrito e ter a capacidade de trabalhar num 

ambiente multicultural; 
Estabelecer e manter relaçôes de trabalho eficazes corn altos 
funcionànos e peritos técnicos; 
Recolher, processar e divulgar estatf sticas comerciais e aduaneiras; 

- Explorar bases de dadas sobre estatf sticas comerciais e aduaneiras / 
facilitaçâo do comércio; 

- Compreender e interpretar a leqislaçâo e os regulamentos relativos a 
questôes aduaneiras, de facilitaçâo do comércio e de inteqraçâo 
regional; 

- Capacidade para elaborar documentas complexas; 
Negociar parcerias corn doadores, agências especializadas sobre àreas 
técnicas; 
Emitir recomendaçôes complexas num estilo claro e conciso; 
Dirigir e assegurar a rnonitorizaçâo de projectos, pianos e programas; 
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- Organizar e dirigir reuniôes técnicas corn todo o tipo de interlocutores 
internas ou externos; 

- Utilizar ferramentas intorrnàticas: Ward, Excel, PowerPoint e software 
especffico de processamento de dadas. 

Competências 
pessoais 

- Orientaçëo para resultados; 
- Capacidade de analise e de sl ntese; 
- Sentido de pedagogia; 
- Sentido de orqanizaçào, qestào do tempo e rigor; e cumprimento dos 

prazos; 
- Capacidade de comunicaçào num ambiente multicultural; 
- Capacidade de trabalhar sob pressào: 
- 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 
género 

e 
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: 002/CEEAC/COM/MCAEMF/DMC/SADFE/2022 

e o tftulo do cargo "PERITO RESPONSÂVEL PELOS ASSUNTOS ADUANEIROS E FACILITAÇÂO 
DO COMÉRCIO", ceverà ser exclusivamente enviado par via electrônica para o endereço: 

recrutements@ceeac-eccas.org. 
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