
CONVITE A APRESENTAÇAO DE CANDIDATURAS 

Tftulo do cargo: PERITO JURISTA EM TRANSPORTE MARITIMO 

Referência: 005/CEEAC/COM/ATI/DATT/STAM/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 

Departarnento Ordenarnento do Territôrio e lnfraestruturas 

Dlrecçao Ordenarnento do Territôrio e Transportes 

Serviço Transportes Aéreo e Marf tirno (SAM) 

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

actividade e instituiçôes de referência dos Estados Mernbros 
FUNÇÔES DO CARGO 

0 Perito Jurista ern Transporte Marftirno é responsàvel par coordenar a irnplernentaçâo da polftica 

cornunitàrta ern rnatéria de transportes rnarl tirnos. 

PRINCIPAIS RESPONSABILIDADES 
- Participar na elaboraçào e direcçâo da irnplernentaçâo da polf tica cornunitàrta ern rnatéria de 

transportes rnarl tirnos; 
- Participar na elaboraçào e direcçâo da irnplernentaçâo da polf tica cornunitàrta de 

rnelhorarnento da conectividade regional par via rnarl tirna entre os Estados-Mernbros e corn 
paf ses terceiros; 

- Participar na elaboraçào e qestào da irnplernentaçâo de rnedidas cornurutàrias relativas ao 
transporte rnarftirno sustentàvel: 

- Regular as relaçôes corn as lnstituiçôes Técnicas Especializadas ou outras entidades regionais 
e internacionais interessadas; 

- Assegurar o desenvolvirnento coordenado de urna reqularnentaçâo regional corn todos os 
outras rneios de transporte (rcdoviàrio, terroviàno, fluvial, etc.). 

PERFIL NECESSARIO 

Habilitaçôes Ter urn diplorna do ensino superior (12° ana+ 5 anas de ensino superior ou 

llterérlas equivalente) ern direito de transportes, corn urna especializaçâo ern 
transporte rnarl tirno. 
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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, na àrea de transportes marftimos e em 
projectos de transporte marf timo e qestào portuària na Àtrica Subsaariana 
Ter uma experiência relevante na qestào e/ou rnonitorizaçâo de projectos de 
transporte marf timo. 

Conhecimentos 
especlficos 

- Àtrica Central e paf ses membros da CEEAC; 
lnstituiçôes e organizaçôes internacionais de referência nesse campo; 

- Tratados, leqislaçâo e instrumentas internacionais sobre transporte 
marftimo; 

- Conhecimento do fundo documentai da Comissëo, em particular, dos 
documentas de natureza jurf dica no domf nia do Ordenamento do 
territôrio; 

- Questôes de direito cornurutàrio, inteqraçâo africana e os seus 
desafios polf ticos; 
Reg ras e procedimentos dos principais doadores ( em particular, o 
BAD); 

- Prin cf pios de qestào orientada para resultados e sistema de 
rnonitorizaçâo e avaliaçâo de projectos; 

- Técnicas de planeamento e qestào de projectos; 
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; 
- Estabelecer e manter relaçôes de trabalho eficazes corn altos 

funcionànos e peritos técnicos; 
- Gerir projectos de desenvolvimento de transporte marf timo de curta 

distância; 
Promover a inteqraçâo do transporte marf timo de curta distância em 
cadeias logf sticas completas; 
Realizar estudos de transportes intermodais (marftimo de curta 
distância, fluviale rocoviàrio): 
Negociar parcerias corn doadores, agências especializadas em àreas 
técnicas; 
Dirigir e assegurar a rnonitorizaçâo de projectos, pianos e programas; 
Emitir recomendaçôes complexas de forma clara e concisa; 

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

- Utilizar as ferramentas intorrnàticas: Ward, Excel, PowerPoint. 
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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 

Remuneraçâo - 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: 005/CEEAC/COM/ATI/DATT/STAM/2022 
e o tftulo do cargo" PERITO JURISTA EM TRANSPORTE MARITIMO", ceverà ser exclusivamente 

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