
CONVITE A APRESENTAÇAO DE CANDIDATURAS 

Tftulo do cargo: PERITO RESPONSÂVEL PELAS CONFERÊNCIAS E CERIMÔNIAS OFICIAIS 

Referência: 001/CEEAC/COM/SA/DCRPP/SPAC/2022 

Prazo de apresentaçâo de candidaturas: 

Local de afectaçào: Libreville, Gabâo 

Tipo de contrato: Contrato corn uma duraçâo de 3 (três) anos renovâvel 

NiVEL DO CARGO 

Departamento Presidência/Secretariado Administrativo 

Dlrecçâo Comunicaçâo, Relaçôes Pùblicas e Protocolo 

Serviço Protocolo, Boas Vindas e Cerimonial 
- Gabinete do Presidente 
- Vice-Presidente 

Relaçôes funcionais - Comissànos 
- Serviços protocolares dos paf ses anfitriôes e das autoridades 

gabonesas competentes (MNE, Polfcia, Alfândega, Transportes, etc.). 
FUNÇÔES DO CARGO 

0 Perito Responsàvel pelas Conferências e Cerimônias Oficias tem coma rnissào organizar 
conferências e cerimônias em colaboraçào corn o seu chefe de serviço, mas ceverà também ter 
competências nas relaçôes corn o pubtico. 

PRINCIPAIS RESPONSABILIDADES 
- Assegurar a orqanizaçào de encontros nacionais e internacionais: 
- Organizar reuniôes preparatôrias corn o paf s anfitriào: 
- Elaborar o Caderno de Encargos (entre a Comissâo e o pais anfitriâo). 
- Desenvolver Programas de Conferências em colaboraçào corn o Gabinete do Presidente ou os 

Departamentos da Comissào. 
- Gerir programas de cerimônia; 
- Gerir Delegaçôes e Convidados; 
- Colocar os delegados e convidados par ordem de precedência protocolar; 
- Assegurar o Mestre de Cerimônias e a divulqaçào de palestras e programas; 
- Gerir as acreditaçôes e apresentaçâo de credenciais; 
- Recepçâo de convidados no aeroporto e na Sala de Conferências/Reuniôes; 
- Assegurar a orqanizaçào das conferências (montagem da sala, logf stica, garantir a realizaçâo 

das actividades de traduçào): 
- Providenciar um secretariado para a orqanizaçào de conferências ou cerimônias; 
- Fornecer material de apoio (documentas prévios, programa detalhado do evento ou 

Conferência, projetores de vfdeo, etc.); 
- Programar actividades fora das conferências (pausas e refeiçôes, em particular); 
- lnformar directamente o Chefe do Serviço Protocolo e Cerimônias relativamente à execuçàc 

dos processos transmitidos; 
- Prestar assistência diariamente a todas as actividades, assim coma a todas as personalidades 

oficiais da Comissào. 
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PERFIL NECESSARIO 

Habilitaçôes 
litera rias 

Ter um diploma do ensino superior (12° ana + 5 anas de ensino superior ou 
equivalente) em Administraçào, Relaçôes lnternacionais, Comércio, 
Comunicaçâo, ou àreas afins. 

Experiência 

Ter uma experiência profissional de pela menas 8 anas corn nfveis de 
responsabilidade semelhantes, nomeadamente ao nfvel da orqanizaçào de 
conferências e cerimônias oficiais (Ver artigo 13.0 do Estatuto do Pessoal da 
CEEAC). 

Conhecimentos 
especlficos 

- Àtrica Central e paf ses membros da CEEAC; 
- lnstituiçôes e organizaçôes internacionais de referência; 
- Cultura geral em ciências polf ticas e relaçôes internacionais; 
- Regras de etiqueta e protocolo; 

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, quando necessàno: 
- Gerir o protocolo e as regras de cerimônias oiplornàticas: 
- Organizar eventos internacionais (conferências, workshops, etc.); 
- Gerir e negociar relaçôes corn prestadores de serviços externos; 
- Cooperar corn interlocutores num ambiente multicultural; 
- Domf nia de ferramentas intorrnàticas: Ward, Excel, etc. 

Competências 
pessoais 

- Diplomacia e discriçâo: 
- 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 
Remuneraçâo 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: 001/CEEAC/COM/SA/DCRPP/SPAC/2022 
e o tftulo do cargo "RESPONSÂVEL PELAS CONFERÊNCIAS E CERIMÔNIAS OFICIAIS", ceverà 
ser exclusivamente enviado par via electrônica para o endereço: recrutements@ceeac-eccas.org. 
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