
CONVITE A APRESENTAÇAO DE CANDIDATURAS 

Tftulo do cargo: TÉCNICO SUPERIOR DE MANUTENÇÂO E SUPORTE INFORMÂTICO 
{FUNCIONÂRIO ADMINISTRATIVO SUPERIOR SERVIÇO DE APOIO) 

Referência: 01 0/CEEAC/COM/SA/DSI/SEM/2022 
Prazo de apresentaçâo de candidaturas: 

Local de afectaçào: Libreville, Gabâo 

Tipo de contrato: Contrato corn uma duraçào de 2 {dois) anos renovâvel 

NiVEL DO CARGO 

Departamento Presidência/Secretariado Administrativo 

Direcçâo Sistemas de intorrnaçâo 

Serviço Operaçào e manutençào 

- Todos os utilizadores da CEEAC; 
- Gabinetes de consultoria especializados na àrea das Tl (redes, Relaçôes funcionais 

Internet, intranet, etc.); 
- Fornecedores de hardware e software. 

FUNÇÔES DO CARGO 

0 Técnico do Serviço de Apoio deve prestar assistência aos utilizadores, ajudando na resoluçâo de 
problemas e manutençào de equipamentos intorrnàticos, coma o hardware utilizado, mas também ao 
nfvel do software disponibilizado e das redes. 

PRINCIPAIS RESPONSABILIDADES 

• lnstalacao de hardware: 
0 Garantir a instalaçâo de um nova computador, nova impressora ... 
0 Garantir a instalaçâo de novas programas de software 

• Manutencao: 
0 Antecipar avarias protegendo o parque intormàtico 
0 lntervir na reparaçào de hardware e software 
0 Garantir actualizaçôes de software. 

• Assistência: 
0 Garantir a resoluçâo de problemas no local ou à distância par meio de técnicas de 

diagnôstico e perguntas relevantes; 
0 Determinar a melhor soluçâo corn base no problema e nos detalhes fornecidos pelas 

utilizadores; 
0 Apoiar os utilizadores durante todo o processo de resoluçâo de problemas; 
0 Reportar problemas nào resolvidos à equipa de assistência de nfvel superior; 
0 lnserir os incidentes e problemas, assim coma a respectiva resoluçào, nos registos; 
0 Acompanhar e actualizar o status e as informaçôes dos utilizadores; 
0 Transmitir cornentàrios ou sugestôes dos utilizadores à equipa interna comptetente; 
0 ldentificar e sugerir possfveis melhorias ao nfvel dos procedimentos; 
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o Contribuir para o directôrio de perguntas frequentes (FAQ) da Comissâo inserindo os 
casas mais comuns; 

o Formar os utilizadores. 

PERFIL NECESSARIO 

Habilitaçôes 
litera rias 

Ter um diploma do ensino superior (12° ana+ 2 anas ou 12° ana+ 3 anas de 
ensino superior) em tntormàtica ou equivalente. 

Experiência 
Ter uma experiência profissional de pela menas 5 anas na àrea em questào e 
num cargo ou desempenhando funçôes semelhantes (Ver artigo 14.0 do 
Estatuto do Pessoal da CEEAC). 

Conhecimentos 
especlficos 

- Àtrica Central e paf ses membros da CEEAC; 
lnstituiçôes e organizaçôes internacionais, continentais, regionais e 
nacionais de referência nesta àrea: 
Domf nia de produtos e linguagens de computador corn uns 
Domf nia dos ambientes operacionais 
Cornpreensâo de inglês técnico 
Conhecimentos avançados de intormàtica (hardware, software). 

Competências 
técnicas 

- Ter a capacidade de administrar ou treinar pequenas equipas; 
- Ter competências para executar tarefas de aplicaçào e rnonitorizaçâo: 
- Ter o domf nia de diferentes tipos de sistemas operacionais (Windows, 

Linux, MACOS, etc.) e servidores; 
- Ter o domf nia dos procedimentos de backup de da dos e mais 

amplamente das restriçôes de segurança; 
- Ter o domf nia das ferramentas que permitem a segurança e 

acompanhamento das operaçôes; 
- Ter conhecimentos em rede de cablagem intorrnàtica: 
- Falar e escrever inglês e francês correctamente; 
- Lf nguas: inglês, espanhol, francês e português obrigatôrio. 

Competências 
pessoais 

- Disponibilidade; 
- Antecipaçâo e reactividade; 
- Orientaçëo para resultados; 
- 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; 
- Competências pedagôgicas; 
- Boa qestào do stress, 

CONDIÇÔES OFERECIDAS 

Rernuneraçâo - Salario e beneff cios de acordo corn a tabela de remuneraçôes da CEEAC. 
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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: 01 0/CEEAC/COM/SA/DSI/SEM/2022 
e o tftulo do cargo "TÉCNICO SUPERIOR DE MANUTENÇÂO E SUPORTE 

INFORMÂTICO", ceverà ser exclusivamente enviado par via electrônica para o endereço: 
recrutements@ceeac-eccas.org. 
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