ANÚNCIO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
Assunto: Contratação de quatro (4) Diretores de Serviços e Um (1) Coordenador de
Serviços.
1. Enquadramento:
A Universidade Técnica do Atlântico (UTA) tem por nobre missão integrar o ensino
superior nas dinâmicas internacionais e promover a formação de quadros superiores de
excelência, com competências técnico-científicas equiparadas aos mais altos níveis de
qualidade internacionais para servir aos objetivos de desenvolvimento do país, em
particular da Economia Marítima e áreas económicas afins, bem como alavancar a
participação dos quadros nacionais no âmbito das oportunidades emergentes da
internacionalização da Economia e da Empresas Nacionais.
Assim, para atingir esse desiderato e estando numa fase de instalação é necessária formar
uma equipa de trabalho forte capaz de implementar de forma eficaz e eficiente as atividades
de apoio à gestão da Reitoria e às demais unidades orgânicas que constituirão a UTA,
garantido a sustentabilidade futura da referida universidade.
Nesse sentido, a UTA pretende recrutar cinco colaboradores para integrar a sua equipa de
gestão, pelo que convida os interessados a manifestar interesse, fornecendo dados e
informações que indiquem as suas competências e/ou experiência necessária para a seleção
de:
- 01 diretor para exercer funções de serviços de desenvolvimento de estudos e
projetos científicos;
- 01 diretor para exercer funções de serviços de promoção, desenvolvimento e
comunicação da ciência;
- 01 diretor para exercer funções de serviços de relação internacional e cooperação;
- 01 diretor para exercer funções de ação social e comunitária;
- 01 coordenador de serviço para exercer funções de apoio à empregabilidade,
procura de saídas profissionais nacionais e internacionais, integração de estudantes
e organização de eventos científicos e culturais.
Realça-se que o local de trabalho é em S. Vicente.

2. A metodologia de seleção:
A seleção é feita com base em análise curricular detalhada, em função das necessidades da
Reitoria da UTA e em entrevista de seleção.
3. Condição de Ingresso:
A admissão é feita em Regime de Contrato a prazo e a renumeração de acordo com a
tabela salarial vigente na UTA.
4. Apresentação de manifestação de interesse:
As manifestações de interesse deverão ser enviadas até 16h00 (hora de Cabo Verde) do dia
22 de janeiro de 2021, para raffaella.gozzelino@uta.cv ou raffaellagozzelino@gmail.com,
com a menção: “UTA – manifestação de interesse”, fazendo-se acompanhar dos seguintes
documentos: carta de manifestação de interesse e motivação, curriculum vitae detalhado e
uma carta de recomendação.
Salienta-se ainda que, no caso de não satisfazer as condições consideradas necessárias, o
júri reserva-se o direito de não selecionar qualquer candidato. Os candidatos selecionados
iniciarão funções a partir do dia 01 de fevereiro de 2021.

Mindelo, aos onze dias do mês de janeiro de 2021
A Reitoria da UTA

