
       

 Mod – DRH. 016/03  

 

ANÚNCIO DE CONCURSO INTERNO/EXTERNO 

A CVTelecom, pretende recrutar para a sua Direção de Operação e Manutenção (DOM), na Praia, Ilha de 

Santiago, 1 (um) licenciado em Engenharia de Telecomunicações e/ou Informática para desempenhar as 

seguintes funções na área de Redes IP: 

 

 

 

 

 

 

 

A empresa procura um profissional dinâmico, com iniciativa, capacidade analítica, espírito de equipa e 

para investigar/inovar, capaz de trabalhar em múltiplas tarefas de forma organizada e orientada para o 

cumprimento de objetivos, que apresente seguinte perfil: 

 Licenciatura em Engenharia de Telecomunicações, informática ou áreas afins; 

 Experiência profissional relevante em matéria de administração de redes IP, por um período 

igual ou superior a 3 anos (fator preferencial); 

 Certificações em CCNA Routing and Switching (fator preferencial);  

 Sólidos conhecimentos de tecnologias de redes IP, soluções de rede Huawei e Juniper, 

protocolos SNMP e sistemas Linux (fator preferencial); 

 Bom conhecimento da Língua Inglesa (fator preferencial); 

 Origem ou residência no local onde existe a vaga (fator preferencial); 

 Carta de condução (fator preferencial); 

 Disponibilidade imediata (fator preferencial). 

OFERECEMOS: 

 Processo seletivo transparente e assente em ferramentas de avaliação objetiva 

(testes/entrevistas)  

 Experiência num ambiente que propicia o desenvolvimento pessoal, profissional e com 

objetivos ambiciosos;  

 Remuneração compatível à exigência da função. 

Se esta oportunidade vai ao encontro dos seus projectos de carreira e gostaria de vir a integrar a 

equipa da CVTelecom, apresente-nos a sua candidatura até o próximo dia 05 de Dezembro de 

2022 para o endereço eletrónico recrutamento@cvt.cv ou contacte-nos para mais informações, 

através dos números de telefone: 3503687/3503686.   

Processo Completo: curriculum vitae atualizado e detalhado; certificado habilitações literárias; 

comprovativo de experiência e/ou estágios profissionais, certificados formativos relevantes, 

atestado médico e carta de condução.  

 Colaborar no planeamento, cadastro e desenvolvimento de projetos de Redes IP; 

 Apoiar na execução das atividades de manutenção das infraestruturas de Redes IP e no suporte 

aos utilizadores na resolução de eventuais anomalias nos equipamentos; 

 Instalar, configurar e gerir os equipamentos de Redes IP; 

 Atuar na implementação e atualização das soluções de segurança de Redes IP; alarmística, entre 

outros;  

 Promover as ações de medição e monitorização dos indicadores com vista ao cumprimento dos 

objetivos de qualidade de serviços definidos; 

 Outras atribuições inerentes ao posto de trabalho. 

 


