CO N V I.J:_E_A APR ESEN TA ÇA O DE

CA N D ID A TU R A S

Tftulo do cargo: PERITO EM ECONOMIA DE RECURSOS EXTRACTIVOS
Referência: 003/CEEAC/COM/ERNADR/DERN/SGRN/2022
Prazo de apresentaçâo de candidaturas :
Local de afectaçào: Libreville, Gabâo
Tipo de contrato: Contrato corn uma duraçëo de 3 {três) anos nào renovàvel
NiVEL DO CARGO
Departamento

Ambiente, Recursos Naturais, Agricultura e Desenvolvimento Rural

Dlrecçao

Ambiente e Recursos Naturais

Serviço

Gestào de Recursos Naturais

Relaçôes
funcionais

-

Colabora corn todos os Peritos do Departamento
FUNÇÔES DO CARGO

0 Perito em Economia dos Recursos Extractivos (Minas, Gas e Petrôleo) presta assistência ao Chefe
de Serviço na execuçàc de tarefas e responsabilidades relacionadas corn a elaboraçào, planeamento
e irnplernentaçâo de programas cornurutàrios e governamentais nas àreas da economia dos recursos
extractivos, nomeadamente, nas minas, qàs e petrôleo.
PRINCIPAIS RESPONSABILIDADES

-

-

Participar na elaboraçào e rnonitorizaçâo da irnplernentaçâo da polf tica cornunitàrta de recursos
extractivos;
Participar na elaboraçào de estratégias sobre hidrocarbonetos (petrôleo e qàs) e nos
programas sectoriais cornurutàrios para a respectiva operacionalizaçào:
Participar na elaboraçào de estratégias sobre rnineraçâo e programas cornurutàrios sectoriais
para a sua operacionalizaçào:
Elaborar a cartografia da rnineraçâo e dos hidrocarbonetos da Comunidade;
Realizar estudos corn vista à valorizaçào dos recursos mineiros, petrolfferos e de qàs da
Comunidade;
Contribuir para o inventàrio de documentas académicos ( dissertaçâo de mestrado, dissertaçâo
de cursos de engenharia, teses de doutoramento, etc.) sobre recursos extractivos publicados
na sub-reqiâo e fora dela;
Contribuir para a irnplernentaçâo de um quadro institucional e organizacional tavoràvel ao
desenvolvimento e prornoçâo do sector da economia dos recursos extractivos;
Promover o desenvolvimento da indùstrta mineira e dos hidrocarbonetos na Comunidade ;
Promover investimentos cornurutàrios no sector mineiro, em articulaçâo corn as restantes
estruturas interessadas;
Cumprir as normas cornurutàrias e a qualidade, em articulaçâo corn as Comissôes, as
lnstituiçôes Técnicas Especializadas e as Entidades interessadas;
Participar na definiçâo de medidas cornurutàrias de qestào ambiental e de desenvolvimento
sustentàvel, relacionadas corn questôes de economia de recursos extractivos;
Participar na intorrnaçâo do pubtico no domf nia dos recursos extractivos a nfvel cornurutàrio,
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em articulaçâo corn a Direcçâo responsàvel pela comunicaçào:
-

Apoiar iniciativas privadas para a conservaçào e recuperaçào dos solos, reflorestaçâo e
reabilitaçâo de bacias hioroqràücas e de zonas de exploraçào mineira dentro da Comunidade;
Participar na neqociaçào e irnplernentaçâo de Convençôes e Acordos lnternacionais sobre a

-

exploraçào de recursos extractivos (mineraçào, petrôleo e qàs):
Assegurar as relaçôes corn as lnstituiçôes Regionais e lnternacionais que intervêm nesta àrea.
Participar na irnplernentaçâo de um quadro institucional e organizacional, bem coma de um
quadro fiscal e jurf dico tavoràvel ao desenvolvimento continuo do sector mineiro e dos
hidrocarbonetos;
Contribuir para o desenvolvimento de relaçôes corn o sector privado na àrea da exploraçào
mineira, petrolffera e do qàs, etc.;
Contribuir para o desenvolvimento e prornoçâo da investiqaçâo, inovaçào e formaçào no sector
mineiro e dos hidrocarbonetos na Àtrica Central.
PERFIL NECESSARIO

Habilitaçôes
literârias

Experiência

Ter um diploma do ensino superior (12° ana + 5 anas de ensino superior ou
equivalente) da Escala de Minas, Escala de Hidrocarbonetos, Escala de
Geologia e Geoff sica ou cursos relacionados corn recursos extractivos;
Uma especializaçâo em Economia dos Recursos Extractivos (minerais, qàs e
petrôleo) seria uma mais-valia.
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 dos minerais, qàs e petrôleo, etc., tendo
exercido actividades de qestào de programas/projectos numa orqanizaçào
nacional e/ou internacional
-

Conhecimentos
especificos

-

-

-

Ser um cidadào nacional de um dos onze estados membros da CEEAC;
Ter conhecimentos sobre o processo da economia verde na Àtrica
Central em geral e da eco-exploraçào dos recursos extractivos;
Ter conhecimentos sobre as instituiçôes sub-regionais em geral e a
CEEAC em particular;
Ter conhecimentos de qestào orientada para resultados e sistema de
rnonitorizaçâo e avaliaçâo de projectos;
Ter conhecimentos sobre o processo de inteqraçâo sub-regional;
Ter uma experiência de pela menas 10 anas, dos quais 5 anas nas
Comunidades Econômicas Regionais (CER);
Ter conhecimento e cornpreensâo das polfticas internacionais e
regionais de Gestào do Risco de catàstrotes:
Ter trabalhado corn os principais parceiros no âmbito da qestào de
recursos extractivos;
Apresentar uma visâo clara para o desenvolvimento e prornoçâo do
sistema de qestào de recursos extractivos e demonstrar o lugar que
ocupa no sistema econômico da sub-reqiào:
Ter uma experiência na preparaçâo e animaçào de conferências ou
plataformas regionais;
Saber utilizar as ferramentas intorrnàticas modernas, softwares habituais
e outras aplicaçôes intorrnàticas utilizadas no processamento de dadas
de Gestào de risco de catàstrotes:
Ser dinâmico, criativo, autonome, capaz de tomar iniciativas e capaz de
trabalhar sob pressâo corn espf rito de antecipaçâo.
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-

Àtrica Central e Paf ses membros da CEEAC;

-

Contexto regional e economia dos paf ses membros;

-

lnstituiçôes e organizaçôes internacionais de referência no domf nia da
Extracçâo de Recursos Minerais;

-

Leis, Tratados e leqislaçâo internacional e nacional no domf nia da qestào
dos recursos naturais e extractivos;
Processos da economia dos recursos naturais, nomeadamente,
extractiva na Àtrica Central;

-

Sistema internacional de financiamento da economia dos recursos
naturais;

-

Técnicas e polfticas para a exploraçào dos recursos extractivos na subreqiào da Àtrica Central;

-

Técnicas de planeamento, rnonotirizaçâo e avaliaçâo 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,
quando necessàno:
Comunicar par escrito e oralmente num ambiente multicultural;
Estabelecer e manter relaçôes de trabalho eficazes corn altos
funcionànos e peritos técnicos;
Realizar anàlises, estudos e relatôrios;
Produzir e manter actualizados mapas baseados em ferramentas
especializadas (SIG);
Redigir pianos de trabalho anuais;
Emitir recomendaçôes complexas de forma clara e concisa;
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 intorrnàticas: Ward, Excel, PowerPoint e software
especffico.

-

Competências
técnicas

Competências
pessoais

Orientaçëo para resultados;
Capacidade de analise e de sl ntese;
Sentido de orqanizaçào, qestào do tempo e rigor;
Capacidade de comunicaçào num ambiente multicultural;
Sentido do contacta humano, das relaçôes humanas e saber escutar;
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.
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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: 003/CEEAC/COM/ERNADR/DERN/SGRN/2022 e o tftulo do
cargo "PERITO EM ECONOMIA DE RECURSOS EXTRACTIVOS", ceverà ser exclusivamente
enviado par via electrônica para o endereço: recrutements@ceeac-eccas.org.
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