
CONVITE A APRESENTAÇAO DE CANDIDATURAS 

Tftulo do cargo: PERITO EM GESTÂO DE ESPECTROS E FREQUÊNCIAS 

Referência: 003/C EEAC/COM/ ATI/D PTEN/S PT /2022 

Prazo de apresentaçâo de candidaturas : 
Local de afectaçào: Libreville, Gabâo 
Tipo de contrato: Contrato corn urna duraçào de 3 {três) anos renovàvel 

NiVEL DO CARGO 

Departamento Ordenarnento do Territ6rio e lnfraestruturas 

Direcçâo Correios, Telecornunicaçôes e Econornia Digital 

Serviço Correios e Telecornunicaçôes 

- Directores, Chefes de Serviço e Peritos do Departarnento Relaçôes - lnstituiçôes e Organizaçôes lnternacionais na respectiva àrea e 
funcionais instituiçôes de referência dos Estados Mernbros 

FUNÇÔES DO CARGO 

0 Perito em Gestâo de Espectros e Frequências é responsàvel pela qestâo de frequências nas 
fronteiras, qestâo da transiçâo digital e da transiçâo de frequências corn tecnologias inovadoras, 
rnonitorizaçâo das recornendaçôes da UAT (Uniâo Africana de Telecornunicaçôes) e da ITU 
(Uniâo lnternacional de Telecornunicaçôes) ern rnatéria da radiocornunicaçâo/espectro. 

PRINCIPAi$ RESPONSABILIDADES 

- Participar na elaboraçâo e seguirnento da irnplernentaçâo das polfticas dos Correios e das 
Telecornunicaçôes da Cornunidade; 

- Proceder a urna anàlise das opçôes inerentes à evoluçâo do arnbiente das tecnologias da 
inforrnaçào sobre o desenvolvirnento econ6rnico comunitàrio a longo prazo; 

- Contribuir para a prornoçào da operacionalizaçâo dos resultados das inovaçôes das 
tecnologias da inforrnaçào no seio da Cornunidade; 

- Assegurar a vigilância tecnol6gica; 
- Prornover e garantir o estabelecirnento de urn quadro jurf dico para a reqularnentaçâo dos 

Correios e das Telecornunicaçôes na Cornunidade; 
- Assegurar a rnonitorizaçâo e o desenvolvirnento das infra-estruturas de telecornunicaçôes, 

particularrnente, as frequências nas fronteiras; 
- Participar nas actividades dos sectores de radiocornunicaçâo e norrnalizaçâo da UIT; 
- Contribuir para a realizaçâo de estudos econ6rnicos e técnicos relativos à valorizaçâo do 

espectro; 
Participar no processo de harrnonizaçâo da qestâo do espectro a nfvel da reqiào. 
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PERFIL NECESSÂRIO 

Habilitaçôes 
litera rias 

Ter um diploma do ensino superior (12° ana+ 5 anas de ensino superior ou 
equiparado) em Telecomunicaçôes ou num sector afim. 

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), na àrea das telecomunicaçôes numa adrninistraçâo estatal 
(Ministério, Autoridade Reguladora, Agência de TIC, ... ) ou numa 
orqanizaçâo internacional ou regional (UAT, UIT, ARTAC, ... ). 

Conhecimentos 
especfficos 

- Africa Centrale pafses membros da CEEAC; 
lnstituiçôes e organizaçôes internacionais de referência nesse campo; 
Leis, Tratados e leqislaçâo no domfnio dos Correios e 
Telecomunicaçôes; 
lnfra-estruturas de telecomunicaçôes; 
Regulamentos e requlaçâo das telecomunicaçôes; 
Espectro/frequências de telecomunicaçôes; 

- Tecnologias inovadoras (Internet das Coisas, lnteligência Artificial); 
- Técnicas de adiudicaçâo de contratos; 

Questôes de inteqraçâo regional e suas repercussôes polfticas; 
Princfpios de qestâo orientada para resultados e sistema de 
rnonitorizaçâo e avaliaçâo de projectos; 

- Técnicas de planeamento e qestàp de projectos; 
Unguas: 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; 
Estabelecer e manter relaçôes de trabalho eficazes corn altos 
funcionàrios e peritos técnicos; 
Realizar estudos econômicos através do processamento de dadas 
estatfsticos; 
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; 
Organizar e dirigir reuniôes técnicas corn todo o tipo de interlocutores 
internas ou externos; 

- Ter competências intormàticas: Ward, Excel, PowerPoint. 
Utilizar ferramentas de processamento de dadas. 
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Competências 
pessoais 

- Orientaçào para resultados; 
- Competências pedag6gicas; 
- Antecipaçào: 
- Capacidade de anàlise e de sfntese; 
- Sentido de orqanizaçào, qestâo do tempo e rigor; 
- Sentido do contacta humano, das relaçôes humanas e saber escutar; 
- Discriçâo no tratamento de assuntos complexas e/ou sensfveis. 

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 qeoqratico global entre os Estados-Membros aquando do 
recrutamento; 
As candidaturas femininas sâo vivamente incentivadas. 

DOSSIER DE CANDIDATURA 
- Carta de motivaçào fundamentada; 
- Curriculum vitae detalhado corn os dadas completos de contacta do candidato (apelido e 

nome, endereço, telefone, fax, e-mail); 
- Certificado de nacionalidade; 
- Certidào 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 universitàrios: 
- Certificados de trabalho e documentas que comprovem as referências profissionais; 
- Atestado médico emitido par um médico habilitado; 

ldentificaçâo 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: 003/CEEAC/COM/ATI/DPTEN/SPT/2022 

e o tftulo do cargo" PERITO EM GESTÂO DE ESPECTROS E FREQUÊNCIAS ", ceverà ser 
exclusivamente enviado par via electr6nica para o endereço: recrutements@ceeac-eccas.org. 

Comisséio da CEEAC / Con vite à apresentaçéio de candidaturas Perito em Gestéio de espectros e frequências Pàgina 3 


