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SOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE 

  

RECRUTAMENTO DE UM(A) FINANCEIRO (A) 

 

PAIS: CABO VERDE 

PROJECTO HARMONIZAR E MELHORAR AS ESTATÍSTICAS NA ÁFRICA 

OCIDENTAL 

Project ID No. P169265 

 
Data: 9 de abril 2021 

 

RECRUTAMENTO DE UM(A) FINANCEIRO (A) 

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 objetivo projeto é 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)financeiro(a) com a responsabilidade de assegurar a gestão de tesouraria de todos 

os Projetos sob coordenação da UGPE. O cargo tem uma duração prevista de um ano 

podendo ser prorrogado mediante acordo entre as partes desde que não exceda a data de 

encerramento do Projeto. 

 

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

através dos endereços de correios eletrónicos abaixo indicado (ver ponto 8), ou consultado 

no endereço do escritório durante o horário normalmente de funcionamento. 

 

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

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

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

referido cargo.  

 

5. O(A) Financeiro(a) de projeto deve ter o seguinte perfil: 

 

 Licenciatura em Contabilidade, Finanças, Gestão ou áreas afins. Registo na 

Ordem dos Contabilistas Certificados será uma mais valia; 

 

 Experiência profissional mínima de 5 anos; 
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 Mínimo 2 anos de experiência de trabalho comprovada em Projetos financiados 

pelo Banco Mundial (BM), Banco Africano de Desenvolvimento (BAD) e 

Agência Japonesa para Cooperação Internacional (JICA) ou outros organismo de 

financiamento internacional; 

 

 Domínio satisfatório dos regulamentos e procedimentos de gestão financeira do 

BM, JICA ou outros organismo de financiamento internacional; 

 

 Domínio satisfatório do Microsoft Office, especialmente Microsoft Excel, e de 

outros softwares de contabilidade e auditoria. Conhecimento do software de 

contabilidade e gestão financeira ‘TOMPRO’ será uma mais valia; 

 

 Domínio escrito e falado da língua portuguesa e uma das línguas internacionais 

inglesa ou francesa; 

 

 Disponibilidade imediata (máximo 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). 

 

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. O TdR pode ser consultados no seguinte link: 

https://mf.gov.cv/documents/20126/0/ToR+UGPE+Financeiro+final.pdf/85ef5c5a-

7116-aa4f-b24d-37b0d67a51a0?t=1617981800358 

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

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

http://www.worldbank.org/
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmf.gov.cv%2Fdocuments%2F20126%2F0%2FToR%2BUGPE%2BFinanceiro%2Bfinal.pdf%2F85ef5c5a-7116-aa4f-b24d-37b0d67a51a0%3Ft%3D1617981800358&data=04%7C01%7CMadelene.David%40mf.gov.cv%7C23cf762c857844579e8108d8fb72e088%7C7b5cbde4267f45f99ef28e96f55b5ad1%7C0%7C0%7C637535818090844529%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=6ktjPaJDDQp3PwZAtfSvi7cQwHIfaotzl1T6y4aGfhA%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmf.gov.cv%2Fdocuments%2F20126%2F0%2FToR%2BUGPE%2BFinanceiro%2Bfinal.pdf%2F85ef5c5a-7116-aa4f-b24d-37b0d67a51a0%3Ft%3D1617981800358&data=04%7C01%7CMadelene.David%40mf.gov.cv%7C23cf762c857844579e8108d8fb72e088%7C7b5cbde4267f45f99ef28e96f55b5ad1%7C0%7C0%7C637535818090844529%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=6ktjPaJDDQp3PwZAtfSvi7cQwHIfaotzl1T6y4aGfhA%3D&reserved=0
mailto:Irenalina.b.vicente@mf.gov.cv
mailto:Madelene.David@mf.gov.cv
mailto:Nuno.Gomes@mf.gov.cv
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8. A manifestação de interesse deve ser apresentada na língua portuguesa. 

 

9. 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. 

 

  

10. Método de seleção 

A seleção do(a) candidato para exercer a função será em duas fases: 

 

 Primeira Fase – Avaliação Curricular - 80% 

 Segunda Fase - Entrevista – 20% 
 

Apenas os 3 primeiros classificados serão convidados para entrevista.  

 

11. O prazo para entrega das manifestações de Interesse, é até o dia 22 de abril de 

2021, as 16:00 (horas de Cabo Verde).  

 

12. As manifestações de interesse submetidas após o prazo estabelecido no ponto 12 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 (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  
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