CO N V IT E A APR ESEN TA ÇA O DE

CA N D ID A TU R A S

Tftulo do cargo: ENGENHEIRO ESPECIALISTA EM OBRAS DE ARTE
Referência: 004/CEEAC/COM/ATI/DATT/STRFF/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 Rodoviario, Ferroviàno e Fluvial

Relaçôes funcionais

-

Directores, Chefes de Serviço e Peritos do Departarnento
lnstituiçôes e Organizaçôes lnternacionais na respectiva àrea de
actividade e lnstituiçôes de referência dos Estados-Mernbros
FUNÇÔES DO CARGO

0 Engenheiro especialista ern obras de arte é responsàvel par verificar a concepçào das obras de
arte cornurutàrias a serern construf das e garantir que os parârnetros de construçào necessànos sào
curnpridos. 0 seu papel é o de reforçar as capacidades do Serviço de Transportes Rodoviario,
Ferroviàno e Fluvial.
PRINCIPAIS RESPONSABILIDADES

-

Todas as questôes relacionadas corn obras de arte rocoviànas da Cornunidade;
Elaborar e rnonitorizar a irnplernentaçâo da polf tica cornunitàrta ern rnatéria de obras de arte;
Elaborar e rnonitorizar as estratégias e norrnas cornurutàrias para a construçào e manutençào
de obras de arte;
Participar na elaboraçào e direcçâo da irnplernentaçâo da polf tica cornunitàrta ern rnatéria de
transportes rocoviàrio, terroviàrio e fluvial;
Participar na elaboraçào e direcçâo da irnplernentaçâo da polf tica cornunitàrta ern rnatéria de
ligaçôes terrestres, terroviàrias e fluviais entre os Estados Mernbros;
Participar na elaboraçào e direcçâo da irnplernentaçâo de rnedidas cornurutàrias relativas ao
transporte terrestre, terroviàrio e fluvial;
Participar na elaboraçào e irnplernentaçâo de rnedidas cornurutàrias relativas à prevençào e
segurança rodoviàrta, ern articulaçâo corn as Cornissôes:
Regular as relaçôes corn as lnstituiçôes Técnicas Especializados ou corn as Entidades
interessadas;
Assegurar o desenvolvirnento coordenado de todos os rneios de transporte cornurutàrio.
PERFIL NECESSARIO

Habilitaçôes
llterérlas

Ter urn diplorna do ensino superior (12° ana + 5 anas de ensino superior ou
equivalente) ern engenharia civil, engenharia das estradas ou engenharia de
obras pûblicas, pontes e estradas.
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Experiência

Conhecimentos
especificos

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 da construçào de grandes infra-estruturas
(pontes, estradas) na qualidade de engenheiro civil de obras de arte em
projectos de construçào de estradas e ter experiência na qestào e/ou
rnonitorizaçâo de estudos de projectos de infra-estruturas.
Ter realizado de forma especffica pela menas dois projectos de obras (pontes)
comprovados.

-

Àtrica Central e paf ses membros da CEEAC;

-

Regulamentaçao para a construçào de obras de arte ( concepçào e
dimensionamento de estruturas, equipamentos, dispositivos de apoio,
fundaçôes, etc.)
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.

-

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;
Controlar projectos desde a fase de concepçào até à fase de execuçàc e
entrega;
Negociar parcerias corn doadores, agências especializadas em àreas
técnicas;
Oirigir e assegurar a rnonitorizaçâo de projectos, pianos e programas;

Competências
técnicas

-

Emitir recomendaçôes pertinentes de forma clara e concisa;

-

Actuar na qualidade de responsàvel pelas questôes relativas às Obras de
Arte no Serviço de Transportes Rodoviario, Ferroviàno e Fluvial;
Proceder à revisào dos relatôrios de estudo nas àreas da sua competência
de modo a garantir a respectiva qualidade de acordo corn as regras da arte
e emitir pareceres que deveràc ser tidos em conta pelas empresas de
Engenharia e Arquitectura e outras prestadores de serviços, formular ainda
recomendaçôes quanta à aceitabilidade e/ou melhoria dos referidos
relatôrios.
Prestar assistência ao Serviço da tutela em actividades de contrataçào
pùbüca, incluindo a preparaçâo da publicaçào de anuncios (Aviso de
Manifestaçâo de lnteresse - AMI, Convite à apresentaçâo de candidaturas
ou fornecimento de bens/serviços), Termos de Referência (TOR) e Pedidos
de Propostas (POP), bem coma a revisào e avaliaçâo de Propostas ou
Ofertas de Serviços, a preparaçâo de Relatôrios de Avaliaçâo e Notas
necessànas para a rnonitorizaçâo das actividades de contrataçào pùbüca,
selecçào dos prestadores de serviços para adiudicaçâo de contratos,
elaboraçào e neqociaçào de contratos de serviços afins;
Prestar aconselhamento ao Serviço e ao Comité Técnico Misto (CTM) do
projecto sobre as opçëes técnicas a reter, destacando simultaneamente as
repercussôes que resultam das mesmas em termos de custos e de impacta
socioeconômico;
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Certificar-se que execuçàc dos contratos de prestaçào de serviços esta em
conformidade corn os termos dos mesmos e apoiar a CEEAC bem coma o
CTM durante os perf ados chave da irnplernentaçâo das actividades
planeadas;
Organizar e dirigir reuniôes técnicas corn todo o tipo de interlocutores
internas ou externos;
Contribuir activamente para a orqanizaçào e anim açào de workshops de
restituiçào e validaçào dos relatôrios de estudo e da mesa redonda dos
Parceiros técnicos e financeiros;

Competências
pessoais

-

Apresentar relatôrios regulares ao Chefe de Serviço sobre o avança das
actividades, destacando simultaneamente o cumprimento dos prazos, os
custos e os pagamentos;

-

Realizar qualquer outra tarefa que lhe passa ser atribuf da pela Serviço de
Transportes da CEEAC;

-

Ter competências intorrnàticas: Ward, Excel, PowerPoint.

-

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

Nacionalidade e
género

Salario e beneff cios de acordo corn a tabela de remuneraçôes da CEEAC.
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/ATI/DATT/STRFF/2022
e o tftulo do cargo" ENGENHEIRO ESPECIALISTA EM OBRAS DE ARTE", ceverà ser
exclusivamente enviado par via electrônica para o endereço: recrutements@ceeac-eccas.org.
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