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SOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE 

  

EOI – 01/UGPE/HISWA/2021 

PAIS: CABO VERDE 

PROJECTO HARMONIZAR E MELHORAR AS ESTATÍSTICAS NA ÁFRICA 

OCIDENTAL 

Project ID No. P169265 

 
Data: 25 de fevereiro 2021 

 

 

RECRUTAMENTO DE UM (A) GESTOR (A) PARA O PROJECTO 

HARMONIZAR E MELHORAR AS ESTATÍSTICAS NA ÁFRICA OCIDENTAL 

1. A República de Cabo Verde solicitou ao Banco Mundial um empréstimo de US $ 15 

milhões para financiar o projeto para Harmonizar e Melhorar as Estatísticas na África 

Ocidental. O projeto terá como objetivo reforçar o sistema estatístico dos países 

participantes e dos organismos regionais em África para produzir, divulgar e melhorar a 

utilização das principais estatísticas económicas e sociais. 

 

2. O Governo pretende aplicar parte dos recursos para recrutamento de um(a) Gestor(a) 

para assegurar a gestão do projeto Harmonizar e Melhorar as Estatísticas na África 

Ocidental, a tempo integral.  O projeto será implementado através da célula de execução 

de projetos, a Unidade de Gestão de Projectos Especiais (UGPE) do Ministério das 

Finanças (MF), em estreita colaboração com as diversas entidades beneficiárias que 

compõem o sector. O cargo tem uma duração prevista de um ano podendo ser prorrogado 

mediante avaliação anual de desempenho satisfatório e acordo entre as partes até a 

conclusão total do projeto. 

 

3. Informações detalhada é fornecida nos Termos de referência que pode ser solicitado 

através dos endereços de correios eletrónicos abaixo indicado, ou consultado no endereço 

do escritório durante o horário normalmente de funcionamento ou ainda através do link:  

https://www.mf.gov.cv/documents/20126/0/TDR_GestorProjecto_Estatistica_Janei

ro2021+%281%29.pdf/14cd6e40-3933-d068-d407-1048a77997f0?t=1614336534494  

 

4. A UGPE convida os interessados elegíveis e qualificados a apresentarem a sua 

candidatura para o cargo de gestor(a) de projeto, fornecendo dados e informações que 

confirmem a sua experiência e capacidade técnica necessária para desempenhar o referido 

cargo.  

 

 

https://www.mf.gov.cv/documents/20126/0/TDR_GestorProjecto_Estatistica_Janeiro2021+%281%29.pdf/14cd6e40-3933-d068-d407-1048a77997f0?t=1614336534494
https://www.mf.gov.cv/documents/20126/0/TDR_GestorProjecto_Estatistica_Janeiro2021+%281%29.pdf/14cd6e40-3933-d068-d407-1048a77997f0?t=1614336534494
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5. O(A) Gestor(a) de projeto deve ter o seguinte perfil: 

 Ter uma licenciatura em Gestão, Estatística, Economia, Comércio Internacional, 

Matemática Aplicada ou áreas afins, o mestrado será uma mais valia; 

 Ter pelo menos cinco anos de experiência profissional comprovada na área da 

estatística; 

 Ter pelo menos três anos de experiência no desenho e implementação de sistema de 

monitoramento e avaliação de projetos de investimento com financiamento externo, 

de complexidade semelhante; 

 Ter pelo menos três anos de experiência comprovada em gestão e/ou como 

técnico(a) em projetos de investimento com financiamento externo (boas 

capacidades técnicas e/ou de gestão);  

 Excelente capacidade de análise, sistematização, organização de informação 

estatística; 

 Conhecimentos sobre o Sistema Estatístico Nacional (SEN); 

 Ter conhecimentos de informática na ótica de utilizador; 

 Domínio da língua portuguesa; 

 Utilizador intermédio da língua inglesa e/ou francesa; 

 Disponibilidade imediata (máximo de 1 mês). 

 

6. Os concorrentes devem ter em atenção os parágrafos: 3.14, 3.16 3.17, 3.21 e 3.23 do 

Regulamento de Aquisições para Mutuários de Operações de Financiamento de Projectos 

de Investimento, Julho 2016 e revisto em Novembro de 2017, e Agosto 2018, publicado 

no site do Banco Mundial, www.worldbank.org  que estabelece a política do Banco 

Mundial sobre conflito de interesses e elegibilidade. 

 

7. O candidato será selecionado em conformidade com os procedimentos especificados 

nas diretrizes do Banco Mundial Regulamento de Aquisições para mutuários de 

operações de financiamento de Projectos de Investimento, Julho 2016 e revisto em 

Novembro de 2017 e Agosto 2018 e de acordo com a modalidade de seleção individual 

(IC). 

 

8. Os interessados poderão obter informações adicionais e esclarecimentos sobre o 

concurso somente por escrito através dos endereços de correio eletrónico abaixo 

indicados (copiar para todos os endereços indicados), durante o horário normal de 

trabalho, das 08:00 às 16:00 horas. 

Correio Eletrónico: Irenalina.b.vicente@mf.gov.cv; Madelene.David@mf.gov.cv   

http://www.worldbank.org/
mailto:Irenalina.b.vicente@mf.gov.cv
mailto:Madelene.David@mf.gov.cv
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    C/C: Nuno.Gomes@mf.gov.cv  

 

9. A manifestação de interesse deve ser apresentada na língua portuguesa. 

 

10. Os interessados devem submeter obrigatoriamente os seguintes documentos:    

(i) uma carta de manifestação de interesse assinada, (ii) Curriculum Vitae atualizado 

com a descrição de atribuições semelhantes, experiência e referências de contactos 

em funções semelhantes são necessárias, (iii) Documentos e informação 

comprovativos da titularidade dos requisitos/critérios exigidos para cargo.  

 

11. O prazo para entrega das manifestações de Interesse, é até o dia 10 de março de 

2021, as 15:00 (horas de Cabo Verde).  

 

12. As manifestações de interesse submetidas apos o prazo estabelecido no ponto 11 não 

serão consideradas.  

 

13. As manifestações de interesse devem ser submetidas na língua portuguesa.  

 

14. As manifestações de interesse podem ser entregues pelo (i) correio eletrónico abaixo 

indicado ou no (ii) envelope fechado e identificado no endereço abaixo indicado: 

 

Unidade de Gestão de Projecto Especiais (UGPE) 

Ministério das Finanças    

Avenida China, Prédio Tribunal Constitucional, 3º andar, Chã de Areia,  

Cidade da Praia 

Santiago – Cabo Verde 

 

Correio Eletrónico: Irenalina.b.vicente@mf.gov.cv; Madelene.David@mf.gov.cv   

    C/C: Nuno.Gomes@mf.gov.cv  

 

mailto:Nuno.Gomes@mf.gov.cv
mailto:Irenalina.b.vicente@mf.gov.cv
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