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SOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE 
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COUNTRY: CABO VERDE 

PROJECT: Cabo Verde Renewable Energy and Improved Utility Performance  

PROJECT ID Nº: P170236 

Notice Number: EOI – 006-REIUPP-UGPE 

 

Data: 03 de dezembro de 2021 

 

RECRUTAMENTO DE UM (A) ESPECIALISTA SÓCIO AMBIENTAL  

1. O Governo da República de Cabo Verde está a negociar um financiamento no valor 

de dezasseis milhões e quinhentos mil dólares americanos (US$16.500.000) do 

Banco Mundial para custear o projeto Energia Renovável e Melhoria do 

Desempenho dos Serviços Públicos (Renewable Energy and Improved Utility 

Performance), e pretende aplicar parte das receitas para recrutamento de um(a) 

Especialista Sócio Ambiental. O objetivo do Projecto é aumentar a produção de 

energia renovável e melhorar o desempenho da empresa de eletricidade em Cabo 

Verde, alavancando o financiamento privado.  

 

2. O Governo pretende aplicar parte dos recursos para o recrutamento de um 

Especialista Sócio Ambiental, em regime de tempo integral, para todos os projetos 

a funcionarem sob a alçada da UGPE. A contratação do técnico especialista será feita 

com recurso a meios financeiros mobilizados pelo Governo junto da Associação 

Internacional do Desenvolvimento (IDA)/Banco Mundial. O projeto será 

implementado através da célula de execução de projetos, a Unidade de Gestão de 

Projetos Especiais (UGPE) do Ministério das Finanças (MF), em estreita colaboração 

com as diversas entidades beneficiárias que compõem o setor. 

 

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

através dos endereços de correios eletrónicos abaixo indicado, (ver ponto 5) ou 
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consultado no endereço do escritório durante o horário normal de funcionamento, 

ou ainda através do website: www.mf.gov.cv. 

 

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

candidatura para o cargo Especialista Sócio Ambiental, fornecendo dados e 

informações que confirmem a sua experiência e capacidade técnica necessária para 

desempenhar o referido cargo. 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, 

experiências, e referências de contactos em funções semelhantes são necessárias, 

(iii) documentos e informação comprovativos da titularidade dos 

requisitos/critérios exigidos para cargo  

 

5. Os critérios de seleção são os seguintes:  

 

 Grau de Licenciatura em Engenharia do Ambiente ou áreas afins, Ciências Naturais 

ou Sociais, ou equivalente, preferencialmente com qualificações em avaliações de 

impacte ambiental. O mestrado será uma mais valia; 

 Pelo menos 5 anos de experiência profissional; 

 Pelo menos 3 anos de experiencia em elaboração e seguimento da implementação 

de Planos de Gestão Ambiental e Social; 

 Experiência comprovada com as Políticas de Salvaguarda ambiental e social de 

projetos financiados pelo Banco Mundial e com a legislação ambiental nacional; 

 Experiência em projetos de desenvolvimento, incluindo trabalhos relativos as 

questões do gênero, inclusão de grupos vulneráveis, e engajamento de cidadãos;  

 Experiência comprovada na análise e interpretação de dados e na elaboração de 

relatórios da especialidade; 

 Capacidade de projetar, planear, implementar e monitorizar atividades com a 

participação das comunidades; 

 Conhecimento, experiência e compreensão de questões de desenvolvimento, 

contextos sociopolíticos, económicos e culturais de Cabo Verde; 

 Conhecimentos de informática na ótica do utilizador; 

 Ter espírito de iniciativa própria e capacidade de ação rápida 

http://www.mf.gov.cv/
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 Capacidade analítica e sintética na escrita e comunicação;  

 Capacidade para trabalhar num contexto multissectorial e comunicar eficazmente 

com os especialistas de outros domínios; 

 Domínio da língua Portuguesa; 

 Utilizador intermédio da língua inglesa e/ou francesa; 

 Disponibilidade para deslocação com frequência às comunidades locais; 

 Disponibilidade imediata (máximo de 1 mês). 

 

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

Regulamento de Aquisições para Mutuários de Operações de Financiamento de 

Projetos de Investimento, revisto em novembro de 2020 estabelecendo a política do 

Banco Mundial sobre conflito de interesses e elegibilidade. 

 

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

especificados nas diretrizes do Banco Mundial Regulamento de Aquisições para 

mutuários de operações de financiamento de Projetos de Investimento, revisto em 

novembro de 2020 e de acordo com a modalidade de seleção de individuais (IC). 

 

8. Os interessados poderão obter informações adicionais sobre o concurso através dos 

endereços de correio eletrónico indicados abaixo 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; 
Daniel.Santos@mf.gov.cv  

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

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

10. Método de seleção 

 

A seleção do(a) candidato(a) 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. 
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11. O prazo para entrega das manifestações de Interesse, é até o dia 17 de dezembro de 

2021, as 17:00 (horas de Cabo Verde). 

 

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

não serão consideradas.  

 
13. 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 Projeto Especiais (UGPE) 
Ministério das Finanças    
Avenida China, Prédio Tribunal Constitucional, 3º andar, Chã de Areia,  
Cidade da Praia 
Correio Eletrónico: Irenalina.B.Vicente@mf.gov.cv   Madelene.David@mf.gov.cv     

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

 

14.  A UGPE reserva-se o direito de não selecionar qualquer candidato, caso não sejam 

satisfeitas as condições requeridas.  
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