
CONVITE A APRESENTAÇAO DE CANDIDATURAS 

Tftulo do cargo: PERITO NA AREA DA INFÂNCIA 

Referência: 002/CEEAC/COM/PGDHS/AS/AS/2022 

Prazo de apresentaçâo de candidaturas : 

Local de afectaçào: Libreville, Gabâo 

Tipo de contrato: Contrato corn uma duraçào de 3 {três) anos renovàvel 

NiVEL DO CARGO 

Departamento Prornoçâo do Género, Desenvolvimento Humano e Social 

Dlrecçao Assuntos sociais 

Serviço Assuntos sociais 

- Colaborar corn os Directores, Chefes de Serviço e Peritos do 
Relaçôes funcionais Departamento 

- Colabora corn lnstituiçôes e Organizaçôes internacionais da sua àrea. 
FUNÇÔES DO CARGO 

0 Perito da àrea da lnfância é responsàvel par estudar e analisar os instrumentas legais existentes 
em prol das crianças* a nfvel Mundial, Àfrica, CEEAC, etc. corn vista a elaborar uma estratégia de 
reqionalizaçâo, dornesticaçâo e irnplernentaçâo e desenvolver ferramentas harmonizadas. 
*Todas as àreas da infância: crianças em dificuldade, pobreza, trabalho infantil, educaçào, ortàos, 
sauce, protecçào, bem-estar, entre outras. 

PRINCIPAIS RESPONSABILIDADES 
- Propor estudos, projectos ou programas a implementar de modo a desenvolver uma polf tica 

regional da infância corn o objectiva de melhorar os instrumentas da reqiào e dos Estados- 
Membros nesta àrea: 

- Participar na irnplernentaçâo e rnonitorizaçâo dos programas cornurutàrios na sua àrea de 
actividade; 

- Apoiar o Chefe de Serviço na elaboraçào e acompanhamento da irnplernentaçâo de medidas 
cornurutàrias de luta contra o tràûco de pessoas, especialmente, de menores, em articulaçâo 
corn as Comissôes, lnstituiçôes Técnicas Especializadas e as Entidades interessadas; 

- Apoiar o Chefe de Serviço na elaboraçào e rnonitorizaçâo da irnplernentaçâo de medidas 
cornurutàrias para proteger as vftimas de maus-tratos ff sicos, em articulaçâo corn as 
Comissôes, lnstituiçôes Técnicas Especializadas e Entidades interessadas; 

- Seguir os procedimentos cornurutàrios para a protecçào de crianças em dificuldade, em 
articulaçâo corn as Comissôes, as lnstituiçôes Técnicas Especializadas e as Entidades 
interessadas; 

- Acompanhar a protecçào das vf timas de tràûco de seres humanos no interior da Comunidade, 
em articulaçâo corn as Comissôes, as lnstituiçôes Técnicas Especializadas e as Entidades 
interessadas; 

- Trabalhar e propor programas e acçëes que permitam reforçar as polf ticas regionais, nacionais 
e cornurutàrias corn vista a lutar contra a desnutriçào infantil e outras preocupaçôes de sauce 
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infantil, desenvolvendo, em particular, uma abordagem para reforçar as normas escolares e a 
inclusào do acompanhamento sanitàrio e nutricional; 

- Trabalhar corn vista à criaçâo de um sistema de recolha de estatf sticas multi-sectoriais sobre a 
infância; 

- Garantir a solidariedade cornurutària: 
- Executar qualquer outra tarefa a pedido do seu Chefe de Serviço. 

PERFIL NECESSARIO 

Habilitaçôes 
literârias 

Ter um diploma do ensino superior (12° ana+ 5 anas de ensino superior ou 
equiparado) em Assuntos Sociais, Ciências Sociais, Economia, Direito, 
Sociologia, Psicologia, 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), no domf nia da irnplernentaçâo de polfticas de desenvolvimento 
cornurutàrio para crianças. Ter gerido projectos e programas relacionados corn 
a infância numa Orqanizaçëo lnternacional ou num Governo, ONG, CEMAC ou 
Ministério, a nfvel nacional, tendo trabalhado corn parceiros. 

Conhecimentos 
especificos 

- Àtrica Central e paf ses membros da CEEAC; 
lnstituiçôes e organizaçôes internacionais de referência nessa àrea: 

- Leis, Tratados e leqislaçâo internacional sobre temas relacionados corn 
os Assuntos Sociais da lnfância; 

- Fundo documentai da Comissëo, em particular, documentas de 
natureza jurf dica no domf nia dos Assuntos Sociais da lnfância; 

- Actores na àrea dos Assuntos Sociais da lnfância; 
- Questôes de inteqraçâo regional e respectivos contextos polf ticos; 

Regras e Procedimentos dos Doadores; 
Prin cf pios de qestào corn base nos resultados e sistema de seguimento 
e avaliaçâo de projectos; 

- Técnicas de planiticaçâo e qestàp de projetas; 
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; 
Realizar estudos comparativos para obter esclarecimentos e permitir a 
irnplernentaçâo de polf ticas harmonizadas corn vis ta à definiçâo de uma 
polf tica e estratégia cornunitàrta de protecçào da infância; 
Procurar estabelecer parcerias ; 
Realizar estudos através do processamento de dadas estatf sticos; 
Emitir recomendaçôes complexas de forma clara e concisa; 
Negociar parcerias corn doadores, agências especializadas em àreas 
técnicas; 
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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. 
- Utilizar ferramentas de processamento de dadas. 

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. 

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: 002/CEEAC/COM/PGDHS/DAS/SAS/2022 
e o tftulo do cargo "PERITO NA AREA DA INFÂNCIA", ceverà ser exclusivamente enviado par via 

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