NOTA
O Expresso das Ilhas esclarece que o anúncio relativo ao “Concurso
para Atribuição de Capacidade de Recepção para uma Central Eólica
de 10 MW em Achada Mostarda, município de São Domingos, ilha
de Santiago, Cabo Verde” foi erradamente publicado, na página 15,
do caderno de Classificados que acompanha a edição n.º 906, do
Expresso das Ilhas.

NOTA INFORMATIVA
Formação de Inspetores de Instalações de Microprodução com base em
energias renováveis, no quadro do Decreto-Lei n.º 1/2011, de 3 de Janeiro,
alterado pelo Decreto-Lei nº 54/2018, de 18 de Outubro.
Praia, 04 de Abril de 2019
No âmbito do Programa de Apoio ao Sector de Energias Renováveis (PASER), financiado
pela Cooperação Luxemburguesa, o Ministério da Indústria Comércio e Energia (MICE)
através da Direção Nacional da Indústria, Comércio e Energia (DNICE), convida-o (a) a
inscrever-se na Formação de Inspetores de Instalações de Microprodução com base em
energias renováveis.
O objetivo da formação é tornar os profissionais aptos a realizar inspeções de unidades de
microprodução com base em energias renováveis.
A participação na formação permitirá a obtenção do Certificado de Aptidão Profissional
(CAP) para Inspetor(a) de Instalações de Microprodução com base em energias renováveis,
tendo em conta as competências previstas na alínea b) do número 1 do Artigo 58º do
Decreto Lei nº 54/2018 de 18 de Outubro.
Esta formação irá agregar conteúdo legal e regulamentar, conteúdos teórico e práticos
relativos à segurança e conformidade técnica das instalações de microprodução, e análise
de casos reais, o que permitirá uma maior interação e imediata aplicação dos
conhecimentos adquiridos.
A formação prevê uma carga horária de 64 horas, distribuídas ao longo de uma semana e
meia, e será ministrada nas instalações do Centro de Energias Renováveis e Manutenção
Industrial (CERMI).
Tendo em conta o número limitado de vagas, serão priorizadas inscrições de candidatos
que possuam o ensino superior em Engenharia Eletrotécnica, Engenharia Mecânica ou
Engenharia Eletromecânica e tenham pelo menos 3 anos de experiência profissional. O
critério de seleção levará em conta a ordem de chegada das inscrições.
Contamos com o seu interesse e informamos que poderá se inscrever até o dia 30 de Abril,
através do link: https://forms.gle/Mfnoyp8NY8u5o4rW9
Deverá anexar o seu documento de identificação, certificado de habilitações literárias e
comprovativo de experiência profissional.
A data indicativa para o início da formação é 27 de Maio de 2019.
Os custos da formação (transporte, alojamento e alimentação) serão suportados pe la
organização.
Para mais informações, contactar:
Telefone 2604815 ou email: ariel.assuncao@mice.gov.cv; Helder.R.Lima@mice.gov.cv
Atenciosamente.
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