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Concurso 

Coordenador da Unidade de Gestão de Praias 

1. Funções 

Coordenar as atividades referentes a Gestão da Orla Marítima, assegurando a fiscalização das praias e 

das suas infraestruturas, controlar a operacionalidade sistemática de todos os elementos e atividades 

afetas a unidade. 

2. Requisitos Mínimos de Admissão: 

 Bacharel em Gestão, segurança pública, planeamento, recursos humanos e áreas afins; 

 Experiência mínima de 3 anos comprovada em funções similares; 

 Domínio de Português, falado e escrito; 

 Conhecimentos de informática (ferramentas do office, softwares de gestão, e internet) na ótica 

do utilizador; 

 

3. Requisitos preferenciais de admissão: 

 Experiência profissional nas áreas de gestão, planeamento, logística, segurança 

 Residente na Ilha da Boa Vista  

 Domínio de Inglês 

 

4. Método de seleção 

 Triagem Curricular 

 Avaliação curricular; 

 Entrevista de seleção. 

 

5. Documentos Solicitados 

 Carta de motivação; Curriculum Vitae detalhado e comprovativo de formação e experiência 

profissional relevantes para o desempenho da função; Fotocópia de Diploma e/ou Certificado 

académico; Fotocópia do Bilhete de identidade válido; Carta de condução. 

 

6. Condições de Ingresso: 

A admissão é feita em regime de contrato a termo e a remuneração será compatível com a função. 

7. Outras Informações 

As candidaturas devem ser enviadas para o endereço eletrónico recrutamento@sdtibm.cv ou em 

envelope fechado, nos escritórios da SDTIBM no Maio ou na Boa Vista, indicando a referência 

“Concurso para Coordenador da Unidade de Gestão de Praias para a Boa Vista”. 

 

Prazo para apresentação de candidatura: até 16H30 do dia 25 de novembro de 2019. 

8. Contactos 

Telefones: 2519200, ou email: d.fonseca@sdtibm.cv.  
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