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: DIRECTOR DO MARAC E SEGURANÇA
Referência: 004/CEEAC/COM/APPS/DMS/2022
Prazo de apresentaçâo de candidaturas:
Local de afectaçào: Libreville, Gabâo
Tipo de contrato: Contrato corn uma duraçëo de 3 (três) anos renovâvel
NiVEL DO CARGO
Departamento

Assuntos Polf ticos, Paz e Segurança

Dlrecçâo

MARAC (Mecanismo de Alerta Ràpido da Àtrica Central) e Segurança

Serviço

N.D.
- Colaborar corn os Directores do Departamento;

Relaçôes funcionais

- Colaborar corn lnstituiçôes e Organizaçôes lnternacionais na sua àrea,
sob a supervisào da sua hierarquia.
FUNÇÔES DO CARGO

0 Director MARAC e Segurança é responsàvel par assegurar o melhor apoio possf vel aos Esta dosMembros na qestào activa de todo o ciclo de conflitos, nomeadamente na prevençâo, resoluçâo e
qestào de situaçôes pôs-conflito. Deverà fazer propostas de açcëes focalizadas na prevençào de
qualquer conflito potencial, na resoluçâo de conflitos e consolidaçào da Paz, através de observaçôes
e analise das situaçôes.
PRINCIPAIS RESPONSABILIDADES

-

Colocar à disposiçâo dos Estados-Membros a competência necessària para a prevençào de
conflitos;

-

Preparar relatôrios periôdicos sobre o estado das fronteiras cornurutàrias e internacionais;

-

Criar um banco de dadas sobre riscos e perigos, indicando as medidas preventivas adequadas
de acordo corn cada tipo de risco em causa;

-

Assegurar a preservaçào e fortalecimento das relaçôes conducentes à manutençào da paz,
segurança e estabilidade no espaça cornurutàrio:

-

Coordenar a elaboraçào de relatôrios periôdicos sobre a situaçâo de segurança da
comunidade;
Coordenar a realizaçâo de estudos, produçào e publicaçào de estatf sticas relativas à
circulaçào de armas na comunidade;

-

Supervisionar o desenvolvimento e irnplernentaçâo de acçëes de formaçào no domf nia da paz
e segurança;

-

Gerir a coordenaçào da Rede de Centras de Excelência Credenciados da comunidade no
campo da Paz e Segurança;
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-

Definir os objectivas das estruturas da sua responsabilidade em

relaçào à estratégia definida,

coordenar actividades e controlar os respectivos resultados;
-

Estabelecer, propor e acompanhar a execuçàc do orçamento da sua Direcçào:

-

Assegurar uma boa orqanizaçào e garantir uma boa comunicaçào da sua Direcçào, adequar os
recursos humanos e materiais aos objectivas a atingir;

-

Auxiliar os seus colaboradores nas respectivas funçôes e orientar as suas acçëes:

-

Garantir a apresentaçâo de relatôrios de actividades da sua Direcçâo à respectiva hierarquia;

-

Avaliar periodicamente a equipa e propor mudanças e/ou formaçôes a implementar;

-

Executar qualquer outra tarefa a pedido do seu superior.
PERFIL NECESSARIO

Habilitaçôes
litera rias

Ter um diploma do ensino superior (12° ana + 5 anas de ensino superior ou
equivalente) em Ciências Polfticas, Relaçôes lnternacionais, Estudos
Estratégicos, Direito Pùblico, ou àreas afins.)

Experiência

Ter uma experiência profissional de pela menas 8 anas corn nfveis de
responsabilidade semelhantes (Ver artigo 13.0 do Estatuto do Pessoal da
CEEAC).
-

Conhecimentos
especificos

-

Competências
técnicas

-

Àtrica Central e paf ses membros da CEEAC, UA e outras organizaçôes
sub-regionais;
lnstituiçôes e organizaçôes internacionais de referência nessa àrea:
Leis, Tratados e Leqislaçâo lnternacional sobre paz e segurança;
Questôes de inteqraçâo regional e respectivos contextos polf ticos;
Regras e Procedimentos dos Doadores;
Prin cf pios de qestào orientada para resultados e sistema de
rnonitorizaçâo e avaliaçâo de projectos;
Técnicas de planiticaçâo 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,
quando necessàno:
Apresentar e defender os programas e actividades da sua Direcçâo junto
dos Estados Membros e outras parceiros;
Desenvolver uma abordagem integrada, coerente, consistente e
multidisciplinar na execuçàc do programa de trabalho;
Dirigir estudos e anàlises e fazer recomendaçôes;
Comunicar par escrito e oralmente em presença de um pubtico de alto
nfvel e multicultural;
Apresentar ou abordar questôes complexas e diff ceis de forma concisa e
clara;
Negociar corn interlocutores de alto nfvel e em situaçôes de emergência;
Gerir, coordenar e assegurar o seguimento 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.
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Competências
pessoais

-

Visâo estratégica;
Orientaçëo para resultados;
Anteclpaçào:
Competências oiplornàticas:
Capacidade de neqociaçào:
Sentido do contacta humano, da escuta e das relaçôes humanas
Liderança;
Trabalhar sob pressâo e corn prazos muito curtos;
Saber implementar mudanças;;
Decompor a estratégia da lnstituiçâo em objectivas operacionais,
acornpanhà-los e avalià-los:
Delegar e organizar trabalho;
Avaliar e desenvolver as competências dos colaboradores.
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/APPS/DMS/2022
e o tftulo do cargo "DIRECTOR DO MARAC E SEGURANÇA", ceverà ser exclusivamente
enviado par via electrônica para o endereço: recrutements@ceeac-eccas.org.
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