
CONVIT.E A APRESENTACAO DE CANDIDATURAS 

Tftulo do cargo: PERITO EM DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E PROMOÇÂO DO SECTOR 

PRIVADO 

Referência: 004/CEEAC/COM/MCAEMF/DMC/SADFE/2022 

Prazo de apresentaçâo de candidaturas: 

Local de afectaçào: Libreville, Gabâo 

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

NiVEL DO CARGO 

Departamento Mercado Comum, Assuntos Econômicos, Monetàrios e Financeiros 

Dlrecçâo Assuntos Econômicos e Monetàrios 

Serviço lnoustrta e Prornoçâo do Sector Privado 

- Directores e Chefes de Serviço do Departamento Relaçôes 
Estabelecimentos e lnstituiçôes nacionais e internacionais de - 

funcionais prornoçâo da indùstrta e do sector privado, Actores industriais. 

FUNÇÔES DO CARGO 

0 Perito em Desenvolvimento lndustrial e Promoçâo do Sector Privado é responsàvel pela 
desenvolvimento, planeamento e rnonitorizaçâo de acçôes e programas cornurutàrios e 
governamentais nos domf nias da indùstrta e da prornoçâo do sector privado. 

PRINCIPAIS RESPONSABILIDADES 
- Contribuir para a elaboraçào e rnonitorizaçâo da irnplernentaçâo do esquema e do piano 

director de industrializaçâo da Comunidade, em articulaçâo corn as estruturas interessadas; 
- Monitorizar a irnplernentaçâo de polf ticas continentais e internacionais para o desenvolvimento 

do sector industrial; 
- Proceder à vigilância tecnolôgica em matéria industrial na Comunidade, em articulaçâo corn as 

Comissôes, lnstituiçôes Técnicas Especializadas e entidades interessadas; e, em particular, 
acompanhar a participaçâo da Comissâo nos trabalhos de harmonizaçâo das normas em 
Àtrica e a nfvel internacional; 

- Promover a apropriaçâo de normas regionais e internacionais bem coma abordagens de 
qestào da qualidade nos paf ses da comunidade 

- Promover investimentos cornurutàrios no sector da incùstrta, em articulaçâo corn outras 
estruturas interessadas. 

- Monitorizar a operacionalizaçâo do Alto Conselho de Negôcios e prestar apoio aos seus 
Ôrqàos Operacionais e, em particular, ao seu Secretariado Técnico. 

- Manter actualizado um repertôrio e cartografia dos principais actores do sector privado e 
permanecer sempre em contacta corn estes actores de modo a identificar as suas expectativas 
e os problemas que os respectivos sectores de actividade enfrentam. 

- Propor medidas e acçëes corn vista a melhorar a participaçâo do sector privado no processo 
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de inteqraçâo regional e dar seguimento às recomendaçôes dos quadros de ciàloqo 
pûbücozprivado a nfvel regional. 
Participar na elaboraçào de medidas polf ticas destinadas a facilitar a criaçâo de pequenas, 
médias ou grandes empresas industriais, bem coma em acçëes que visam fornecer-lhes um 
apoio decisivo para o seu desenvolvimento. 
Propor e conceber projectos de cooperaçào corn vista a favorecer as organizaçôes do sector 
privado 
Realizar qualquer outra tarefa que lhe passa ser atribuf da. 

PERFIL NECESSARIO 

Habilitaçôes 
litera rias 

Ter um diploma do ensino superior (12° ana + 5 anas de ensino superior ou 
equiparado) em Economia do desenvolvimento (industrial ou empresarial), 
Prornoçâo empresarial ou do sector privado, Gestào de empresas, Engenharia 
industrial, etc. 

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 sector da incùstrta, desenvolvimento e prornoçâo 
do sector privado, qestào pùbüca, qestào de programas e projectos. 
Ter uma experiência profissional numa Câmara de Comércio ou numa 
Orqanizaçëo de Apoio ao Sector Privado, organizaçôes internacionais ou 
regionais responsàveis par questôes de prornoçâo industrial ou empresarial, 
Ministério da tndustna, Comércio dos Estados-Membros, lnstituiçôes 
especializadas em questôes industriais. 

Conhecimentos 
especrticos 

- Economias dos paf ses da Àtrica Central; 
Desenvolvimento econômico e, em particular, questôes industriais e de 
desenvolvimento do sector privado, bem coma o artesanato; 
lnstituiçôes sub-regionais do sector industrial e privado; 
Processos de inteqraçâo sub-regional e respectivos desafios polf ticos 
Conhecimento da CEEAC, do fundo documentai da Comissëo, em 
particular dos programas e respectivas implicaçôes no domf nia da 
inteqraçào: 
lnstituiçôes e organizaçôes financeiras internacionais; 
Sistema internacional de financiamento da economia e do sector privado; 
Técnicas de planeamento e qestào de projectos; Prin cf pios de qestào 
orientada para resultados e o sistema de rnonitorizaçâo e avaliaçâo de 
projectos; 
Conhecimentos de intormàtica (Ward, Excel, Acces, Power Point, etc). 
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: 
- Comunicar par escrito e oralmente num ambiente multicultural; 
- Organizar eventos de modo a facilitar o ciàloqo entre paf ses; 

Desenvolver acçëes de comunicaçào junto de pûblicos-alvo corn forte 
diversidade cultural; 
Negociar corn interlocutores de alto nfvel; 
Estabelecer e manter relaçôes de trabalho eficazes corn altos 
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funcionànos e peritos técnicos; 
- Dirigir e assegurar a rnonitorizaçâo de projectos, pianos e programas; 
- Redigir pianos de trabalho anuais; 
- Realizar anàlises, estudos e relatôrios; 
- Emitir recomendaçôes complexas de forma clara e concisa; 
- Organizar e dirigir reuniôes técnicas corn todo o tipo de interlocutores 

internas ou externos; 
- Ter competências intorrnàticas: Ward, Excel, PowerPoint e software 

especffico. 

Competências 
pessoais 

- Orientaçëo para resultados; 
- Competências pedagôgicas; 
- Anteclpaçào: 
- 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. 

CONDIÇÔES OFERECIDAS 

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/MCAEMF/DMC/SADFE/2022 

e o tftulo do cargo" PERITO EM DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E PROMOÇÂO DO SECTOR 
PRIVADO", ceverà ser exclusivamente enviado par via electrônica para o endereço: 

recrutements@ceeac-eccas.org. 
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