Oportunidades de emprego
Na expectativa de desenvolvimento dos negócios nos países PALOP, a SOGES SpA convida peritos lusófonos com perfis
profissionais (indicativos) abaixo descritos para informar da sua disponibilidade para serem contactados.
Título do projeto: Assistência técnica ao gestor nacional
Localização: Países PALOP
Data de partida prevista: dezembro de 2017
Perfis exigidos (indicativos) :

KE1 – Chefe da equipe
Competências
linguísticas

KE2 – Perito em treinamento e
capacity building

KE3 – Perito em comunicação
e visibilidade

Domínio do idioma português escrito e falado; sendo inglês e/ou francês uma vantagem
Um bom conhecimento da aplicação dos procedimentos do FED é necessário.
Experiências de trabalho nos PALOP e Timor Leste será uma vantagem

Experiência
profissional
geral

Mínimo de 10 anos de
experiência profissional a
nível geral de planejamento e
gestão, com experiência
prática na área do
desenvolvimento rural e local

Mínimo 5 anos de experiência de
trabalho na organização e
realização de reforço institucional
e/ou treinamento sobre questões
processuais e técnicos

Mínimo 5 anos de experiência
profissional em gestão de
campanhas de comunicação e
visibilidade

Sólida experiência como líder
de equipe de
projeto/programa de
cooperação internacional

Experiência profissional em um
papel consultivo, ou do público
ou setor privado e/ou
financiamento do
desenvolvimento

Sólida experiência de trabalho
na conceção, implementação e
gestão de campanhas de
comunicação e visibilidade
relacionadas com programas
de cooperação da UE

Comprovada experiência na
análise, implementação,
acompanhamento e avaliação
das atividades relacionadas
com programas de
cooperação da UE

Sólida experiência em fornecer
capacitação, formação e
orientação de atividades para
funcionários de instituições
públicas em programas da UE e
procedimentos FED, ciclo do
projeto, ferramentas de gestão e
quadro lógico

Experiência de trabalho com o
governo nacional ou local e
compreensão de suas
sistemas de gestão

Experiência
profissional
específica

Candidatos interessados devem enviar seu CV em formato da Comissão Europeia em Português (modelo disponível no
http://ec.europa.eu/europeaid/prag/annexes.do?group=E&locale=pt anexo B8h Modelo de contrato: Lista e CV dos
peritos to) para francesca.caviglia@sogesnetwork.eu
Prazo para aplicações: 30/07/2017, indique "KEx_PALOP_<name>" no assunto do e-mail.
Só os candidatos os critérios de seleção de correspondência serão contatados.
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