
 1 

         
COMISSÃO DA CEDEAO 

 
ECOWAS COMMISSION COMMISSION DE LA CEDEAO 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
A Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, CEDEAO, foi criada a 28 de maio de 

1975 e, atualmente, dela fazem parte 15 Estados-membros, a saber: Benim, Burkina Faso, Cabo 

Verde, Costa do Marfim, Gâmbia, Gana, Guiné Conacri, Guiné-Bissau, Libéria, Mali, Níger, Nigéria, 

Senegal, Serra Leoa e Togo. Essa Organização sub-regional foi fundada no intuito de melhorar a 

vida dos seus povos, mediante promoção de cooperação e desenvolvimento em todos os domínios 

de atividade económica: comércio intrarregional, livre circulação de pessoas, bens e serviços, e 

harmonização de políticas setoriais. O objetivo é constituir um Mercado Comum da África Ocidental 

e uma União Aduaneira e Monetária. 

 

No intuito de executar programas com maior eficácia e visando o cumprimento dos objetivos, a 

CEDEAO criou várias Instituições e Agências Especializadas, entre as quais constam a Comissão 

da CEDEAO, o Tribunal de Justiça da Comunidade, o Parlamento da CEDEAO, a Organização 

Oeste Africana de Saúde (OOAS), o Grupo Intergovernamental de Acção contra o Branqueamento 

de Capitais na África Ocidental (GIABA). 

A CEDEAO está atualmente empenhada na implementação de uma série de programas 

estratégicos importantes, para os quais deseja recrutar pessoas qualificadas e capazes dos 

Estados-membros da CEDEAO, com idade inferior a 50 anos, para ocupar os seguintes cargos em 

CABO VERDE. 
 

Os candidatos que pretendam candidatar-se a uma das vagas infra devem enviar uma carta de 
apresentação e o respetivo CV (Curriculum Vitae) como anexo, para o respetivo endereço e-mail 
abaixo indicado. 

 

GABINETE DO REPRESENTANTE RESIDENT - CABO VERDE 
N. De 

Cargos 

S/N CARGO Nivel 5 

1 
Assistente de Contabilidade (clique aqui) 

G4/G5/G6 1 
b15repcbasstconta@ecowas.int 

2 
Condutor (clique aqui) 

G1/G2/G3 2 
b15repcbconductore@ecowas.int 

3 
Assistente de Direção Rececionista (clique aqui) 

G4/G5/G6 1 
b15repbnasstdirrec@ecowas.int 

4 
Assistente de Direção (Secretário(a) bilingue) (clique aqui) 

G5/G6/G7 1 
b15repcbasstdirrec@ecowas.int 

 
Para mais informações e para se candidatar aos postos acima referenciados os candidatos, 
cidadãos da CEDEAO são convidados a consultar a seguinte página eletrónica da CEDEAO : 
www.ecowas.int 

ANUNCIO DE VAGA 

 

 

 

https://static.expressodasilhas.cv/media/pub/1603372019261.pdf
https://static.expressodasilhas.cv/media/pub/1603372165795.pdf
https://static.expressodasilhas.cv/media/pub/1603372123400.pdf
https://static.expressodasilhas.cv/media/pub/1603372070735.pdf
http://www.ecowas.int/

