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SELEÇÃO DE AGENTES DA COOPERAÇÃO 

 

No âmbito do 10.º Fundo Europeu de Desenvolvimento, a União Europeia e o Camões I.P. 

celebraram Acordo de Delegação, para implementação, na modalidade de gestão centralizada 

indireta, do Projeto de Apoio à Melhoria da Qualidade e Proximidade dos Serviços Públicos 

nos PALOP/Timor-Leste.  

 

Neste enquadramento, o Camões, I.P. encontra-se em processo de seleção de agentes da 

cooperação, nos termos da Lei n.º 13/2004, de 14 de abril, para exercer as funções infra 

indicadas, no âmbito da Equipa de Assistência Técnica do referido Projeto, constituída: 

 1 Coordenador Geral 

 1 Assistente Técnico Especializado em TIC 

 1 Técnico Financeiro 

 

A seleção de um Assistente Técnico Especializado em TIC será efetuada recorrendo à Bolsa 

de Candidatos a Agentes da Cooperação, pelo que eventuais interessados nesta funções deverão 

registar a sua   candidatura a essa bolsa, até ao final do próximo dia  22 de julho. Para tal 

consultar https://www.instituto-camoes.pt/2012-09-15-18-13-02/root/cooperacao/agentes-da-

cooperacao.  

 

Ter presente que estas funções exigirão disponibilidade para viagens constantes aos PALOP e 

Timor-Leste, incluindo estadias prolongadas. 

 

DESCRIÇÃO DAS FUNÇÕES 

 

ASSISTENTE TÉCNICO ESPECIALIZADO TIC 

 Apoio no que se refere ao planeamento e à programação nas suas áreas de especialidade 

 Apoio à supervisão e gestão do projeto nas suas áreas de especialidade – planificação, 

execução, monitoria, reporting, medidas de adaptação/alteração 

 Apoio ao procurement e contratações, das suas áreas de especialidade 

 Assistência técnica a componentes específicas do projeto, nas suas áreas de especialidade 

 Apoio ao Coordenador nas suas funções de supervisão, preparação e acompanhamento das 

várias atividades planificadas 
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PERFIL INDIVIDUAL 

 

ASSISTENTE TÉCNICO ESPECIALIZADO TIC 

Habilitações e competências: 

 Grau académico superior na área da Engenharia TIC, Ciências da Comunicação ou 

outra equivalente 

 Bilingue - Português e Inglês 

Experiência profissional: 

 Experiência em gestão de projetos com financiamento UE, de preferência na área da 

Modernização Administrativa e da E-governance 

 Experiência preferencial nas áreas da Administração Pública, Modernização 

Administrativa e E-Governance 

 Experiência preferencial no(s) país(es) ou na região PALOP/TL 

 


