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. irá proceder à 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:


1 Coordenador Geral



1 Técnico especializado em TIC



1 Técnico Financeiro

Esta seleção será efetuada recorrendo à Bolsa de Candidatos a Agentes da Cooperação, pelo
que eventuais interessados nestas funções deverão registar as respetivas candidaturas a essa
bolsa, até ao final do próximo dia 25 de maio. Para tal consultar https://www.institutocamoes.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
COORDENADOR GERAL
 Supervisão, preparação e acompanhamento das várias atividades planificadas
 Apresentação de propostas de orientação estratégica, no que se refere ao planeamento e à
programação
 Apresentação de propostas operacionais no que concerne à planificação, execução (incluindo
procurement e contratação de peritos, bens, serviços ou obras), monitoria, reporting e medidas
de adaptação/alteração que sejam necessárias
 Decisão quotidiana sobre as questões relacionadas com a gestão do projeto e com a
administração e finanças
 Gestão dos meios físicos e materiais adstritos ao projeto
 Ligação entre o Camões, I.P. e os restantes elementos da estrutura de gestão do projeto
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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
TÉCNICO FINANCEIRO
 Apoio aos restantes elementos da Equipa de Assistência Técnica
 Apoio no que se refere ao planeamento e à programação financeiras
 Apoio à supervisão e gestão do projeto no quer concerne à sua vertente financeira (execução,
controlo orçamental, monitoria, reporting, medidas de adaptação/alteração) em especial na fase
de execução operacional do projeto
 Contabilidade, documentação e arquivo do projeto
 Apoio às atividades de avaliação e auditoria, levadas a cabo pela UE
 Apoio ao procurement e contratações
 Apoio à gestão dos meios físicos e materiais adstritos ao projeto (inventariação, gestão de
stocks e outros sistemas de monitoria)

PERFIS INDIVIDUAIS
COORDENADOR GERAL
Habilitações e competências


Grau académico mínimo de Licenciatura



Competências em matéria de gestão de equipas



Competências em planificação estratégica



Bilingue - Português e Inglês

Experiência profissional


Experiência em gestão de projetos com financiamento UE, de preferência de reforço
institucional e/ou de boa governação



Experiência na aplicação dos procedimentos FED



Experiência preferencial nas áreas da Boa Governação, Administração Pública



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

TÉCNICO FINANCEIRO
Habilitações e competências:


Grau académico na área da Economia, Gestão ou equivalente ou grau profissional
avançado em contabilidade



Bilingue - Português e Inglês

Experiência profissional:


Experiência de gestão administrativa e financeira de projetos de cooperação para o
desenvolvimento



Experiência preferencial ao nível da utilização das regras de administração e gestão
públicas portuguesas



Experiência preferencial nos procedimentos FED, acordos de financiamento da UE,
acordos de delegação e outros instrumentos e metodologias associadas



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



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