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ANÚNCIO DE CONCURSO INTERNO/EXTERNO 

A CVTelecom, empresa líder no ramo das telecomunicações e uma referência no 
mercado cabo-verdiano, pretende recrutar para a sua Coordenação Regional Norte 
– Área de Suporte Técnico e Comercial na Ilha de São Nicolau, 1 (Um) Técnico 
Operacional de Telecomunicações para desempenhar as seguintes atividades: 
 

 

 

 

 

A empresa procura um profissional dinâmico, com espírito de equipa e iniciativa, 
orientado para objetivos e cumprimento de prazos e que cumpra os seguintes 
requisitos: 

 Habilitado com o Ensino Secundário Completo (12ºAno); 
 Formação Profissional em Tecnologia Multimédia e Redes de 

Telecomunicações e Eletricidade (factor preferencial); 
 Experiência profissional relevante e comprovada no ramo das Tecnologias, 

Multimédia e Redes de Telecomunicações (factor preferencial); 
 Certificados formativos compatíveis com a função (domínio das TIC’s); 
 Bons conhecimentos de Informática na Ótica do utilizador;  
 Carta de Condução (factor preferencial); 
 Residência no local da vaga (factor preferencial); 
 Disponibilidade imediata. 

OFERECEMOS: 

 Oportunidade de integração numa equipa de referência em Cabo Verde; 
 Experiência num ambiente que propicia o desenvolvimento pessoal e 

profissional e com objectivos ambiciosos;  
 Remuneração compatível à exigência da função, bem como outras regalias. 

Se esta oportunidade vai ao encontro dos seus projectos de carreira e gostaria de 
vir a integrar a equipa da CVTelecom, apresente a sua candidatura até o próximo 
dia 13 de Março de 2018: 

 Através de e-mail: recrutamento@cvt.cv; 
 Por carta ou em mãos: CVTelecom - C.P. 690, Cidade do Mindelo – S.Vicente 

- Cabo Verde. Telefone: 2307300/329, 2609200/252; 
 Processo Completo: curriculum vitae detalhado, certificado de habilitações 

literárias, comprovativo de experiência profissional, certificados formativos 
relevantes e cópia de documento identificação pessoal. 
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 Instalação de Serviços (ex: Telefone Fixo, Circuitos, Internet, IPTV); 

 Construção de Redes, Traçados de Cobre e Fibra Óptica; 

 Reparação de Avarias nas Redes e Outros Serviços; 

 Manutenção Preventiva e Corretiva da Rede; 

 Outras actividades relacionadas. 


