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POSIÇÕES RESPONSABILIDADES 
QUALIFICAÇÃO MÍNIMA DE 

EDUCAÇÃO 
EXPERIÊNCIA 

 ESCRITÓRIO DO SECRETÁRIO-GERAL 

Secretário Geral (SP2) 

Sob a orientação geral do Conselho de Ministros, 
fornecer liderança e apoio técnico ao Secretariado do 
AfCFTA e gestão geral do funcionamento diário do 
Secretariado para garantir que cumpre o seu mandato 
desejado. Em particular, 

O Secretário-Geral é responsável pela gestão do 
Secretariado do AfCFTA, implementação do Acordo 
do AfCFTA e colaboração estratégica; envolvimento 
diplomático, de representação e de partes 
interessadas; gestão e disseminação da informação e 
mobilização de recursos para a implementação do 
AfCFTA. 

i. Liderança e gestão do Secretariado do AfCFTA 
ii. Implementação do Acordo AfCFTA e Colaboração 

Estratégica 
iii. Diplomata, representação e engajamento das 

partes interessadas 
iv. Gestão e disseminação da informação 
v. Mobilização de recursos 

Mestrado universitário nas 
áreas de Comércio 
Internacional, Economia, 
Relações Internacionais, 
Política de Desenvolvimento 
Internacional, Direito, 
Administração de Empresas 
ou outra disciplina relevante. 

 

Um mínimo de 15 anos 
de experiência 
profissional extensa e 
relevante em posições 
que lidam com acordos 
comerciais, 
econômicos ou 
assuntos relacionados;  

 

Chefe de Gabinete (D1) 

Fornecer uma proteção entre o Secretário-Geral e a 
equipe de relatórios diretos;  

Supervisionar e gerenciar projetos priorizados sob o 
mandato da Mesa do SG;  

Mestrado universitário em 
comércio internacional, 
economia do desenvolvimento, 
relações internacionais, 
negócios internacionais, direito 

Mínimo de 15 anos de 
experiência profissional 
relacionada 
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POSIÇÕES RESPONSABILIDADES 
QUALIFICAÇÃO MÍNIMA DE 

EDUCAÇÃO 
EXPERIÊNCIA 

Supervisionar e gerir os colaboradores da Mesa no 
que diz respeito à organização e avaliação de 
desempenho;  

Desempenhar o papel de Conselheiro Chefe do 
Secretário-Geral do Secretariado do AfCFTA na sua 
qualidade de chefe do Órgão;  

Gerir tarefas, correspondências e declarações do 
Secretário-Geral;  

Rever e submeter programas de política sobre 
orientação estratégica da Secretaria ao Secretário-
Geral para aprovação;  

Gerenciar os funcionários, avaliá-los, oferecer-lhes 
orientações estratégicas e presidir as reuniões da 
Mesa;  

Rever e assinalar os pedidos de aprovação 
apresentados para aprovação do Secretário-Geral 
pelas Direcções e Unidades Autónomas;  

Seguir as deliberações dos Órgãos Políticos da UA e 
oferecer as contribuições necessárias conforme a 
necessidade;  

Estabelecer ligação com as Partes do Estado, MS e 
RECS antes da intervenção necessária do Secretário-
Geral; e 

Faça a ligação com os parceiros de desenvolvimento 
antes da intervenção necessária do Secretário-Geral  

internacional, ciência política 
ou disciplinas relevantes 
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POSIÇÕES RESPONSABILIDADES 
QUALIFICAÇÃO MÍNIMA DE 

EDUCAÇÃO 
EXPERIÊNCIA 

Conselheiros (P5) x 4  

Fornecer “conselhos sábios” sobre questões 
levantadas pela autoridade relevante ao Secretário-
Geral;  

Atuar como uma base de conhecimento ou recurso 
para a liderança da Secretaria;  

Avaliar e propor áreas em que o Secretariado do 
AfCFTA pode emitir políticas ou fazer  

intervenções para a melhoria do continente 
(implementação do AfCFTA).  

Dar uma visão e encorajar o desenvolvimento de 
políticas, regras e regulamentos internos para a 
execução bem sucedida do mandato do AfCFTA e da 
agenda da UA. Responsabilidades específicas: - 

Desenvolver a compreensão dos contextos para a 
área de atribuição e dar uma visão sobre o 
desenvolvimento e as próximas questões em um 
determinado campo de trabalho.  

Executa trabalhos de consultoria no domínio 
atribuído, em colaboração com as Direcções ou 
Unidade Especializadas em causa, analisa e 
apresenta informação recolhida de diversas fontes;  

 Proporcionar percepções e ideias imparciais para 
questões ou desafios que o Secretariado do AfCFTA 
enfrenta de uma perspectiva independente, bem 
como preservando as disposições dos regulamentos 
e regras existentes da UA;  

Mestrado 
 

12 anos de experiência 
relevante e 
progressivamente 
responsável na área de 
comunicação 
corporativa.  
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POSIÇÕES RESPONSABILIDADES 
QUALIFICAÇÃO MÍNIMA DE 

EDUCAÇÃO 
EXPERIÊNCIA 

Impor desafios à liderança que poderiam melhorar a 
capacidade de execução do Secretariado para 
cumprir seu mandato, bem como a Agenda 2063.  

Assistente Especial (P4) 

  Prestar apoio na gestão das diversas 
parcerias relevantes para a Mesa;  

  Identificar as melhores práticas e monitorar a 
eficácia do apoio do Escritório à Secretaria  

atividades que requerem o envolvimento do 
Secretário-Geral;  

  Contribuir para o desenvolvimento do plano 
de trabalho do Secretário-Geral, atividades e  

implementação de eventos;  

 Contribuir para iniciativas que facilitem a 
implementação dos planos de trabalho do 
Secretário-Geral; e 

  Facilitar a organização de redes temáticas, 
consultas e reuniões sobre desenvolvimento  

cooperação e relações internacionais. 
Responsabilidades específicas: - 

  Auxiliar o Secretário-Geral a tomar pontos-
chave e preparar relatórios sobre o resultado 
das reuniões;  

 Auxiliar na organização de Diretorias e 
Unidades Autônomas durante eventos de 
amplo alcance do Secretário-Geral; e 

Mestrado 
Ou 
Diploma de bacharel 

 8 anos ou 10 
anos  
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POSIÇÕES RESPONSABILIDADES 
QUALIFICAÇÃO MÍNIMA DE 

EDUCAÇÃO 
EXPERIÊNCIA 

 Monitorar os planos de trabalho do Secretário-
Geral e aconselhar para a melhor prestação 
de serviços conforme desejado.  

 

Político P2 

 Engajamento com stakeholders internos e 
externos na implementação de diversas atividades 
e programas liderados e coordenados pelo 
Secretário Geral (SG). 

 Pfornecer apoio na preparação de planos de 
trabalho detalhados, contribuir ativamente na 
implementação dos mesmos, incluindo 
indicadores e cronogramas claramente definidos; 
compila e documenta o plano de trabalho e os 
documentos de implementação das atividades do 
projeto;  

 Assume a liderança na organização e 
coordenação de reuniões e conferências, faz a 
ligação com as várias partes interessadas dentro 
do Secretário-Geral (SG), outros departamentos, 
partes interessadas externas para coordenar o 
planeamento das conferências / reuniões; 
trabalhar em estreita colaboração com a equipe 
administrativa e de apoio ao programa do 
Secretário-Geral e acompanhar as providências 
logísticas. 

 Prepare apresentações personalizadas em 
PowerPoint e notas conceituais para vários 
eventos, quando necessário.  

 Elaborar correspondências e / ou revisar as 
preparadas pela equipe de apoio ao programa, 
elaborar relatórios e acompanhar as ações. 

 Fornecer suporte programático / técnico ao 
Gabinete, incluindo a preparação de orçamentos. 

Graduação universitária em 
Desenvolvimento 
Internacional, Gestão de 
Programas, Gestão, Ciência 
Política ou outras áreas 
relevantes 

 
OU 
 
Mestrado Universitário em 
Desenvolvimento 
Internacional, Gestão de 
Programas, Gestão, Ciência 
Política ou áreas relevantes de 
estudo.  
 

5 (cinco) anos de 
experiência profissional 
relevante  

 
2 (dois) anos de 
experiência profissional 
relevante 
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POSIÇÕES RESPONSABILIDADES 
QUALIFICAÇÃO MÍNIMA DE 

EDUCAÇÃO 
EXPERIÊNCIA 

 Apoiar o Gabinete na compilação dos planos de 
trabalho dos departamentos subordinados ao 
Gabinete do SG e elaborar um plano global de 
trabalho periódico de revisão do SG, de acordo 
com as estratégias definidas. 

Assistente de registro 
sênior GSA3 

 Receber, registrar, processar e encaminhar 
correspondência / correspondência de entrada e 
saída para o destinatário relevante 

  Digitalize e digitalize correspondências e registros 
recebidos 

 Classifique, organize, mantenha, armazene e 
recupere registros de escritório com precisão  

 Criar e garantir registros apropriados de 
classificação eletrônica 

 Garantir a categorização dos registros de acordo 
com o Plano de Arquivo 

 Arquive todos os arquivos físicos, incluindo 
pessoal (aberto e confidencial), financeiro, 
arquivos jurídicos e garanta sua custódia segura 

 Garantir que elementos de metadados precisos de 
registros sejam capturados para upload no 
sistema de registros eletrônicos para 
arquivamento eletrônico 

 Crie novas pastas e arquivos e descarte os 
arquivos antigos de acordo com o cronograma de 
retenção estabelecido 

 Mantenha os registros seguros e protegidos em 
um lugar adequado 

 Manter arquivos, garantir que os arquivos sejam 
armazenados de forma adequada e acessíveis  

 Mantenha um registro de todos os arquivos de 
saída para garantir que os documentos sejam 
devolvidos a tempo 

 Um mínimo de Diploma em 
Gestão / Administração de 
Escritórios ou Gestão de 
Registros de uma 
instituição reconhecida 
  

 É necessário que os 
candidatos possuam um 
diploma de bacharel em 
Gestão / Administração de 
Escritórios ou Gestão de 
Registros de uma 
instituição reconhecida 

3 anos de experiência 
profissional relevante 
em gerenciamento de 
registros / registros ou 
funções 
administrativas. 
 
Experiência relevante 
de 1 ano emRegistro / 
Gerenciamento de 
registros ou funções 
administrativas. 
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POSIÇÕES RESPONSABILIDADES 
QUALIFICAÇÃO MÍNIMA DE 

EDUCAÇÃO 
EXPERIÊNCIA 

 Atender reuniões departamentais e garantir a 
distribuição de documentos de trabalho aos 
participantes da reunião.  

 Garantir a confidencialidade e a não divulgação de 
registros 

 Garantir que um sistema de arquivamento 
confiável, preciso e eficiente seja mantido de 
acordo com a Política de Gestão de Arquivos e 
Registros 

 Fornece respostas a perguntas por meio de 
pesquisa e recuperação de registros  

 Manter sistema de registros de movimentação de 
arquivos dentro do escritório 

Assistente Executivo (P1) 

 Manter e atualizar o calendário do SG, 
programação diária e acompanhamento 
dos atendimentos oficiais; 

 Agendamento, acompanhamento e 
confirmação das marcações dos 
Embaixadores diariamente; 

 Identificar assuntos oficiais que requeiram 
atenção do SG para a ação apropriada e 
acompanhamento da implementação das 
ações acordadas; 

 Tomar atas e notas durante a reunião 
convocada pelo Secretário-Geral e elaborar 
relatórios resumidos imediatamente;  

 Manter um banco de dados atualizado dos 
contatos do Embaixador 

 Auxiliar na coordenação de assuntos 
administrativos rotineiros do Secretariado 
SG em geral; 

 Auxiliar o SG com viagens e providências 
logísticas, como reserva de voos, 

Um bacharelado 
Um mínimo de 2 anos 
de experiência 
profissional relevante.  
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POSIÇÕES RESPONSABILIDADES 
QUALIFICAÇÃO MÍNIMA DE 

EDUCAÇÃO 
EXPERIÊNCIA 

processamento de vistos e reservas de 
hotel; 

 

Secretário (bilíngue) 
(GSA5) x 2 

 Capaz de comunicar e lidar com correspondência 
em qualquer uma das duas línguas oficiais da UA.  

 Mantém um diário do Diretor / chefe e o informa 
adequadamente e oportunamente, Recebe e 
mantém a correspondência adequada na Divisão, 
Solicita ação,  

 Fornece suporte para o fornecimento de arranjos 
logísticos, implementação de atividades e 
fornecimento de atualizações, estabelece uma 
ligação eficaz com as partes interessadas internas 
e externas, acompanha as decisões da reunião e 
os resultados da correspondência e garante a sua 
implementação,  

 Elabora um esboço de comunicação de escritório 
de rotina e auxilia na compilação de dados e 
informações para fins de relatório, contribui para a 
criação, melhoria e manutenção de sistemas de 
registro e recuperação, mantém bons 
procedimentos de nomenclatura de arquivos de 
computador 

  Rascunho de solicitações iniciais sobre 
fornecimento e manutenção de instalações e 
materiais de escritório 

Diploma em serviços 
administrativos, gestão de 
escritório, secretariado e 
estudos relacionados com o 
escritório  
 
Os candidatos que são 
titulares do grau de bacharel 
em Serviços Administrativos, 
Gestão de Escritórios, 
Secretariado e Estudos 
relacionados com o escritório 
são  

2 anos de experiência 
relevante de trabalho 
de secretariado 
bilíngue em 
organização pública, 
missão diplomática, 
organização 
internacional ou 
organizações não 
governamentais 
internacionais. 

1 ano na função de 
supervisão (se a 
posição envolver a 
função de supervisão, 
como supervisor de 
segurança, etc.)  

 

Assistente Administrativo 
(GSA5)  
 

 Fornece suporte operacional da divisão em tempo 
hábil, auxilia no planejamento de atividades, 
prepara cronogramas de trabalho operacional e 
acompanha a implementação 

 Coordena e / ou se envolve em assistência 
técnica e / ou trabalho logístico, 

 Auxilia na criação, melhoria e manutenção de 
processos e sistemas operacionais, 

Diploma em Gestão de 
Negócios, Administração de 
Empresas ou qualquer área 
relacionada de uma instituição 
de ensino reconhecida  
 
 
 

3 anos de experiência 
profissional relevante 
em trabalho 
administrativo e / ou de 
secretariado. 
 
2 anos de experiência 
profissional relevante 
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POSIÇÕES RESPONSABILIDADES 
QUALIFICAÇÃO MÍNIMA DE 

EDUCAÇÃO 
EXPERIÊNCIA 

 Prepara a comunicação do escritório em nível 
operacional e fornece atualizações e relatórios 
preliminares 

 Auxilia na compilação e manutenção de dados e 
informações para elaboração, execução e 
acompanhamento de orçamentos e atividades 

 Faz a ligação com o HRMD e outra divisão para 
fornecer suporte em primeira mão em áreas como, 
mas não se limitando a, Protocolo, Aquisições e 
Gestão de Viagens; Gerenciamento de licenças, 
gerenciamento de contratos, gerenciamento de 
orçamento; questões de interpretação, tradução e 
arranjo do local, respectivamente 

Bacharelado em Gestão de 
Negócios, Administração de 
Empresas ou qualquer área 
relacionada de uma instituição 
de ensino reconhecida  
 

em trabalho 
administrativo e / ou de 
secretariado. 
 

Secretário (GSA4) 

 Mantém um diário do Diretor / chefe e o informa 
adequadamente e oportunamente, recebe e 
mantém a correspondência adequada na Divisão, 
Solicita ação 

 Fornece suporte para o fornecimento de arranjos 
logísticos, implementação de atividades e 
fornecimento de atualizações, estabelece uma 
ligação eficaz com as partes interessadas internas 
e externas, acompanha as decisões da reunião e 
os resultados da correspondência e garante a sua 
implementação 

 Elabora um esboço de comunicação de escritório 
de rotina e auxilia na compilação de dados e 
informações para fins de relatório, contribui para a 
criação, melhoria e manutenção de sistemas de 
registro e recuperação, mantém bons 
procedimentos de nomenclatura de arquivos de 
computador 

 Rascunho de solicitações iniciais sobre 
fornecimento e manutenção de instalações e 
materiais de escritório 

 Diploma em serviços 
administrativos, gestão de 
escritório, secretariado e 
estudos relacionados com 
o escritório. 3 anos de 
secretariado relevante  

 Candidatos titulares de um 
diploma de bacharel em 
serviços administrativos, 
gestão de escritórios, 
secretariado e estudos 
relacionados com o 
escritório  
 

 Velocidade de digitação: 
50 palavras por minuto 

experiência em um 
governo, setor público 
ou organização 
internacional 
 
2 anos de experiência 
relevante em 
secretariado em um 
governo, setor público 
ou organização 
internacional; 
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POSIÇÕES RESPONSABILIDADES 
QUALIFICAÇÃO MÍNIMA DE 

EDUCAÇÃO 
EXPERIÊNCIA 

DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO 

Chefe de Comunicações 
(P5) 
 

 Desenvolver e executar estratégias de 
comunicação - incluindo escrever planos de 
comunicação e desenvolver mensagens-chave 

 Envolva-se com os Estados Partes, partes 
interessadas e parceiros em várias questões, 
incluindo lidar com situações de comunicação de 
crise 

 Liderar o estabelecimento de um sistema 
moderno de processamento de dados para o 
AfCFTA Webisite e gerenciamento de sites, 
internos e externos 

 Determinar e executar a estratégia da Direcção 
sobre a implementação do AfCFTA e da Agenda 
2063 geral e coordenar a implementação de 
programas e projectos prioritários continentais e 
regionais 

 Mobilizar recursos e parceiros para apoiar a 
implementação dos programas e projetos 
prioritários do AfCFTA 

 Elaborar políticas e prioridades das ações do 
AfCFTA para audiências externas da mídia e o 
público, garantindo que as mensagens do AfCFTA 
reflitam suas políticas e prioridades de forma 
adequada 

 Garantir o funcionamento eficiente das operações 
de comunicação e mídia, fornecendo orientação, 
aconselhamento e treinamento especializado 
conforme necessário e respondendo a quaisquer 
questões emergentes 

 Liderar a gestão do conhecimento, sistemas de 
informação, o sistema web, projetos e programas 

 Mestre em Comunicação, 
Relações Públicas e 
Publicidade, Marketing ou 
Administração de 
Empresas. 
 

 

Doze (12) anos de 
experiência relevante e 
progressivamente 
responsável na área de 
comunicação 
corporativa. Desses 
anos, sete (7) devem 
ser de nível de alta 
administração e 5 
(cinco) devem envolver 
função de supervisão. 
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POSIÇÕES RESPONSABILIDADES 
QUALIFICAÇÃO MÍNIMA DE 

EDUCAÇÃO 
EXPERIÊNCIA 

para desenvolver e / ou atualizar a estratégia de 
informação, comunicação e gestão do 
conhecimento com base no plano estratégico 
geral do AfCFTA. 

 Aconselhar e apoiar o AfCFTA na implementação 
de projetos baseados em tecnologia, mídia e 
atividades de divulgação pública em relação às 
suas conferências, workshops, eventos públicos e 
atividades e entrega de mídia e mensagens online 
de maneira oportuna e eficaz 

 Supervisionar o conteúdo editorial e a produção 
de todas as publicações e materiais de 
informação pública, declarações públicas e outros 
materiais de comunicação do AfCFTA 

Porta-voz e redator de fala 
(P4) 
 

 Realize uma reunião consultiva para determinar 
as especificidades do discurso, pontos de ênfase, 
conteúdo e estilo geral  

 Prepare discursos em um formato adequado que 
esteja alinhado com as prioridades e objetivos do 
Acordo AfCFTA  

 Traduza conceitos complexos em uma linguagem 
poderosa para uma ampla gama de públicos, 
incluindo discursos, relatórios, apresentações, 
artigos de opinião, conteúdo da web e material 
colateral 

 Desenvolva conteúdo para uso em vários canais 
de comunicação interna para garantir a 
transparência e um fluxo confiável de informações 
que permita aos funcionários representar com 
precisão o trabalho da organização  

 Trabalhe com a equipe de design gráfico para 
produzir colaterais atrativos e apropriados, 
conforme necessário 

 Mestre em Comunicação, 
Relações Públicas e 
Publicidade, Marketing ou 
Administração de 
Empresas. 
 

  

Doze (10) anos de 
experiência relevante e 
progressivamente 
responsável na área de 
comunicação 
corporativa. Sete (7) 
desses anos devem ser 
em nível de gestão de 
especialistas e 5 
(cinco) devem envolver 
função de supervisão. 
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POSIÇÕES RESPONSABILIDADES 
QUALIFICAÇÃO MÍNIMA DE 

EDUCAÇÃO 
EXPERIÊNCIA 

 Edita e revisa materiais escritos criados por outros 
funcionários e estabelece metodologias que 
garantem que o palestrante esteja ciente de como 
incorporar recursos visuais ou adereços em seu 
discurso 

 Faça pesquisas para obter fatos e estatísticas 
interessantes que possam ser usados no discurso 

Oficial de Comunicação 
Sênior (P3) 
 

 Monitorar o progresso da implementação e o 
programa de extensão e estratégia de 
comunicação  

 Coordenar a pesquisa e a gestão do 
conhecimento, monitorar e avaliar a 
implementação de programas e projetos e 
defender a visão, missão e princípios / valores 
fundamentais da UA e AfCFTA 

 Gerenciar a comunicação interna com os Estados 
Partes e funcionários, por meio de listas de mala 
direta, boletins e atualizações de notícias; 

 Fornece liderança técnica que oferece suporte ao 
fluxo de notícias, calendário editorial, fotos e 
vídeos conforme necessário 

 Monitore a mídia nacional, regional e internacional 
e mantenha o escritório informado sobre os 
desenvolvimentos vitais do Comércio  

 Supervisionar as plataformas online, incluindo o 
site público e as mídias sociais, garantindo a 
qualidade, precisão das mensagens políticas, 
funcionalidade e apelo; criando engajamento de 
diferentes públicos-alvo, rastreando tendências e 
identificando novas oportunidades 

 Crie e mantenha relacionamentos sólidos com os 
contatos da imprensa e coloque histórias na mídia 
com sucesso e organize campanhas nas redes 
sociais  

 Mestre em Comunicação, 
Relações Públicas e 
Publicidade, Marketing, 
Jornalismo ou 
Administração de 
Empresas. 
 
OU 
 

 Graduação universitária 
em Comunicações, 
Relações Públicas e 
Publicidade, Marketing, 
Jornalismo ou 
Administração de 
Empresas.  

 

7 (sete) anos de 
experiência profissional 
progressivamente 
relevante a nível 
regional ou 
internacional em 
marketing corporativo, 
relações públicas ou 
indústria de mídia 
(como jornalista sênior 
ou com controle de 
conteúdo editorial), dos 
quais pelo menos três 
anos devem ser em 
nível de especialista / 
especialista 
 
Ou 
 
10 (dez) anos de 
experiência profissional 
progressivamente 
relevante a nível 
regional ou 
internacional em 
marketing corporativo, 
relações públicas ou 
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POSIÇÕES RESPONSABILIDADES 
QUALIFICAÇÃO MÍNIMA DE 

EDUCAÇÃO 
EXPERIÊNCIA 

 Participar de reuniões, seminários para melhorar a 
comunicação eficaz sobre o trabalho do AfCFTA 

 Contribuir para o planejamento estratégico em 
relação à comunicação (por exemplo, programa 
de trabalho anual e estratégia de comunicação), 
reuniões e relatórios 

 Monitorar e relatar nas redes sociais e estatísticas 
do site 

indústria de mídia 
(como jornalista sênior 
ou com controle de 
conteúdo editorial), dos 
quais pelo menos três 
anos devem ser em 
nível de especialista / 
especialista 
 

Assessor de imprensa 
sênior e editor (P3) 
 

 Contribuir para a produção de material informativo 
para campanhas de conscientização pública  

 Escrever e editar argumentos de venda atraentes, 
comunicados à imprensa, declarações, artigos de 
opinião, pontos de discussão, fichas técnicas, 
resumos de jornalistas e outros produtos de mídia 
e comunicação de formato curto; 

 Prepare boletins, boletins informativos e kits de 
informação internos 

 Sintetizar e traduzir material complicado em 
linguagem clara e simples, adaptada às 
necessidades do cliente; 

 Faça a ligação com impressores sobre brochuras 
e publicações publicadas pelo escritório 

 Auxiliar na redação e edição de artigos, 
comunicados à imprensa, reportagens e outros 
materiais de defesa e informação para a mídia 
tradicional e baseada na web. 

 Mestre universitário em 
Relações Públicas; Língua 
ou Literatura Inglesa; 
Comunicações; Jornalismo 
ou escrita criativa ou 
assuntos relacionados 
 

OU 
 

 Relações Públicas do 
Bacharelado Universitário; 
Língua ou Literatura 
Inglesa; Comunicações; 
Jornalismo ou escrita 
criativa ou assuntos 
relacionados 

 

 7 (sete) anos de 
experiência 
progressivamente 
relevante a nível 
regional ou 
internacional em 
relações públicas ou 
indústria de mídia 
(como jornalista sênior 
ou com controle de 
conteúdo editorial), dos 
quais pelo menos três 
anos devem ser em 
nível de especialista / 
especialista  
 
 
10 (dez) anos de 
experiência profissional 
progressivamente 
relevante a nível 
regional ou 
internacional em 
relações públicas ou 
indústria de mídia 



14 | P á g i n a  

 

POSIÇÕES RESPONSABILIDADES 
QUALIFICAÇÃO MÍNIMA DE 

EDUCAÇÃO 
EXPERIÊNCIA 

(como jornalista sênior 
ou com controle de 
conteúdo editorial), dos 
quais pelo menos três 
anos devem ser em 
nível de especialista / 
especialista 

Diretor de Comunicação e 
Marca Digital (P2) 

 Apoio no desenvolvimento e / ou implementação 
de diretrizes de marca, estratégias de 
comunicação e planos de trabalho, campanhas, 
eventos e outras iniciativas  

 Pesquisar, preparar checagem de fatos, editar e 
produzir mídia profissional e materiais de 
comunicação para vários públicos e garantir sua 
divulgação oportuna 

 Fornecimento de suporte técnico para eventos ao 
vivo, upload e atualização de conteúdo no site do 
AfCFTA através do site administrado pelo 
escritório e contas de mídia social no Facebook, 
Twitter, Flickr, You Tube, etc 

 Apoiar e monitorar, avaliar e relatar regularmente 
os dados online  

 Coordenar com os membros da equipe, incluindo  

 Garantir a presença de atividades AfCFTA 
Prepare atualizações oportunas e relatórios de 
progresso regulares (status do projeto e relatório 
de atividades e outros relatórios)  

 Apoiar o desenvolvimento da estratégia de 
marketing digital AfCFTA  

 Apoiar o desenvolvimento de planos de marketing 
digital para programas AfCFTA para posicionar a 
UA em plataformas digitais e garantir relevância 
para públicos-chave  

Graduação em Gestão de 
Marketing, Comunicação e 
Tecnologia da Informação, 
Relações Públicas, 
Publicidade e quaisquer outros 
estudos relacionados. 
 
OU 
 
 
Mestrado Universitário em 
MBA, Gestão, Comunicação e 
Tecnologia da Informação, 
Relações Públicas, 
Publicidade e quaisquer outros 
estudos relacionados. 

5 (cinco) anos de 
experiência contínua 
comprovada em 
Marketing Digital de 
Branding e 
Gerenciamento de 
Conteúdo 
 
A certificação 
profissional em 
marketing digital é uma 
vantagem adicional 
 
Ou  
 
Experiência contínua 
comprovada de 2 (dois) 
anos em SEM e 
Marketing Digital. 
 
A certificação 
profissional em 
marketing digital é uma 
vantagem adicional 
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POSIÇÕES RESPONSABILIDADES 
QUALIFICAÇÃO MÍNIMA DE 

EDUCAÇÃO 
EXPERIÊNCIA 

 Projetar, construir e manter a presença de mídia 
social AfCFTA em linha com as políticas 
corporativas e gerenciar plataformas de mídia 
social novas e existentes  

Web Designer e Diretor de 
Conteúdo (P2) 
 

 Liderar a revisão, (re) design e desenvolvimento 
de sites ACFTA 

 Certifique-se de que todas as interfaces são 
acessíveis, utilizáveis e seguras, e alinhadas com 
os requisitos das normas e políticas da UA. 

 Desenvolva rotinas e procedimentos de teste, 
corrija os problemas identificados pelo teste ou 
recomende ações para sua resolução. 

 Identificar ou atender aos requisitos de 
interoperabilidade 

 Desenvolver ou documentar diretrizes de estilo 
para o conteúdo do site de acordo com a 
identidade da marca AU 

 Desenvolver e apoiar ferramentas baseadas na 
web eficazes para permitir a entrega dinâmica e 
segura de conteúdo da web 

 Administre a infraestrutura de internet / intranet, 
incluindo componentes como web, protocolo de 
transferência de arquivos (FTP), servidores de 
notícias e de e-mail. 

 Fornece suporte e aconselhamento especializado 
em banco de dados relacional para fins de 
desenvolvimento de aplicativos da web dinâmicos. 

 Recomendar melhorias no site e desenvolver 
orçamentos para apoiar as recomendações 

 Gerenciar as operações diárias das plataformas 
digitais AUC - sites, plataformas de mídia social, 
aplicativos móveis, etc. 

 Consulte e colabore com o departamento de MIS 
para garantir que todo o desenvolvimento da web 

Graduação em Gestão de 
Marketing, Comunicação e 
Tecnologia da Informação, 
Relações Públicas, 
Publicidade e quaisquer outros 
estudos relacionados. 
 
OU 
 
 
Mestrado Universitário em 
MBA, Gestão, Comunicação e 
Tecnologia da Informação, 
Relações Públicas, 
Publicidade e quaisquer outros 
estudos relacionados. 

5 (cinco) anos de 
experiência contínua 
comprovada em 
Marketing Digital de 
Branding e 
Gerenciamento de 
Conteúdo 
 
A certificação 
profissional em 
marketing digital é uma 
vantagem adicional 
 
Ou  
 
Experiência contínua 
comprovada de 2 (dois) 
anos em SEM e 
Marketing Digital. 
 
A certificação 
profissional em 
marketing digital é uma 
vantagem adicional 
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POSIÇÕES RESPONSABILIDADES 
QUALIFICAÇÃO MÍNIMA DE 

EDUCAÇÃO 
EXPERIÊNCIA 

esteja alinhado com os requisitos de Arquitetura 
de Tecnologia da Informação, Arquitetura de 
Aplicativos da Web e Gerenciamento de 
Instalações da AU.  

 Gerenciar e garantir o registro e a proteção de 
todos os nomes de domínio da AU 

 
Gestão de Desempenho de Sistemas 

 Administração de um sistema de gerenciamento 
de conteúdo web incluindo a implementação, 
configuração, suporte, gerenciamento e 
manutenção de aplicativos de suporte. 

 Implementar atualizações, upgrades e patches em 
tempo hábil para limitar a perda de serviço 

 Teste novos pacotes de software para uso em 
operações da web ou outros aplicativos 

 Avalie ou recomende hardware ou software de 
servidor 

 Instale ou configure o software ou hardware do 
servidor da Web para garantir que a estrutura do 
diretório seja bem definida, lógica, segura e que 
os arquivos sejam nomeados corretamente. 

 Desenvolva ou implemente procedimentos para 
revisões contínuas do site da Web, incluindo 
documentação de aplicativos e alterações do site 
da Web ou procedimentos de alteração. 

 Teste problemas como integração do sistema, 
desempenho e segurança do sistema em uma 
programação regular ou após qualquer 
modificação importante do programa. 

 Verifique e analise o sistema operacional ou os 
arquivos de log do aplicativo regularmente para 
verificar o desempenho adequado do sistema. 
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POSIÇÕES RESPONSABILIDADES 
QUALIFICAÇÃO MÍNIMA DE 

EDUCAÇÃO 
EXPERIÊNCIA 

 Avalie as rotinas ou procedimentos de teste 
quanto à adequação, suficiência e eficácia. 

 Determine as origens dos problemas da página da 
Web ou do servidor e tome medidas para corrigir 
esses problemas. 

 Interface para problemas de desempenho com 
provedores de serviços e solução de problemas 
com empresas de hospedagem e manter um 
relacionamento forte com esses parceiros para 
evitar tempo de inatividade 

 Identificar ou documentar planos de backup ou 
recuperação 
 
Gestão de Segurança e Risco 

 Monitore os sistemas em busca de intrusões ou 
ataques de negação de serviço e relate as 
violações de segurança ao pessoal apropriado. 

 Implementar medidas de segurança do site, como 
firewalls ou criptografia de mensagens 

 Identificar, padronizar e comunicar os níveis de 
acesso e segurança às plataformas digitais da 
AUC 

 Faça backup ou modifique aplicativos e dados 
relacionados para fornecer recuperação de 
desastres. 

 Teste os planos de backup ou recuperação 
regularmente e resolva quaisquer problemas. 

 Entrega de conteúdo e comunicação multimídia 

 Liderar a identificação e desenvolvimento de 
novas ferramentas para uso em várias 
plataformas, incluindo aplicativos móveis 

 Trabalhe em estreita colaboração com as equipes 
de multimídia para garantir que todas as 
transmissões ao vivo em plataformas digitais 
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POSIÇÕES RESPONSABILIDADES 
QUALIFICAÇÃO MÍNIMA DE 

EDUCAÇÃO 
EXPERIÊNCIA 

tenham preparação e suporte adequados e 
atribua uma equipe da web para gerenciar as 
sessões de streaming ao vivo 

 Moderar fóruns e sessões de bate-papo em sites 
e sites de mídia social 

 Certifique-se de que todo o conteúdo em 
plataformas de mídia social seja carregado com a 
mais alta qualidade, atual e tenha referências / 
tags de pesquisa claras 

 
Monitoramento e Medição 

 Desenvolver métricas de desempenho do site 

 Configurar e manter ferramentas de 
monitoramento em servidores ou sites da web 

 Rastreie, compile e analise os dados de uso do 
site e faça relatórios regularmente sobre o 
desempenho 

 

Diretor de Gestão do 
Conhecimento (P2) 
 

 Fornecer orientação estratégica para o Programa 
de Gestão do Conhecimento  

 Trabalhar em estreita colaboração com o 
especialista em comunicação, o oficial de 
sistemas de informação, o webmaster e a unidade 
de projetos e programas (PPU) para desenvolver 
e / ou atualizar a estratégia de gestão de 
informação, comunicação e conhecimento com 
base no plano estratégico da AfCTA.  

 Promova a partilha de conhecimentos através dos 
processos e sistemas empresariais do AfCFTA 
através de:  

 o desenvolvimento e gestão do Portal AfCFTA;  

 a modernização da biblioteca através da 
digitalização e desenvolvimento de um catálogo 
online. 

 Diploma universitário em 
Monitoramento e 
Avaliação, Gestão da 
Informação ou Gestão do 
Conhecimento ou área 
relacionada 
 

OU 
 
Mestrado em Monitoramento e 
Avaliação, Gestão da 
Informação ou Gestão do 
Conhecimento ou afins 

5 (cinco) anos 
relevantes 
experiência 
 
Ou  
 
2 (dois) anos de 
experiência profissional 
relevante 
 



19 | P á g i n a  

 

POSIÇÕES RESPONSABILIDADES 
QUALIFICAÇÃO MÍNIMA DE 

EDUCAÇÃO 
EXPERIÊNCIA 

 o desenvolvimento de um repositório eletrônico do 
Arquivo AfCFTA. 

 Promova ferramentas colaborativas que facilitem 
o compartilhamento de ideias, informações e 
conhecimentos como a Intranet, Outlook etc.  

 Facilite o compartilhamento de experiências e 
conhecimentos, bem como a aprendizagem por 
meio da criação e gestão de Grupos de 
Discussão, Comunidades de Prática e atividades 
de treinamento. 

 Ajudar a capturar e documentar novas 
informações e conhecimentos sobre AfCFTA; 
como a documentação de lições aprendidas e 
melhores práticas e histórias de sucesso. 

 Desenvolver e gerenciar produtos de base de 
conhecimento de recursos AfCFTA, como 
compêndios, diretórios, bancos de dados, etc.  

 Ajude a disseminar informações e compartilhar 
conhecimento amplamente entre os grupos-alvo 
do AfCFTA, por exemplo, por meio de 
publicações, feiras de conhecimento e 
exposições.  

 Monitorar e avaliar a partilha de conhecimento 
dentro do AfCFTA, seus estados membros e 
RECs e apoiá-los no avanço das práticas de 
gestão do conhecimento em geral. 

 Servir como ponto focal para a coleta, 
processamento e preservação das lições dos 
esforços do AfFCTA.  

 Organizar exercícios de lições aprendidas e 
sessões de debriefing com mediadores de alto 
nível; 

 Apoiar as divisões com informações básicas sobre 
questões anteriores e atuais;  
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POSIÇÕES RESPONSABILIDADES 
QUALIFICAÇÃO MÍNIMA DE 

EDUCAÇÃO 
EXPERIÊNCIA 

 Garantir que as políticas, SOPs e outros 
documentos de orientação do AfCFTA sejam 
regularmente revisados e atualizados;  

 Participar na condução de programas de 
capacitação, incluindo a formação conduzida tanto 
na CUA como em cooperação / coordenação com 
Comunidades Económicas Regionais e 
Mecanismos Regionais, bem como com 
instituições académicas e centros de investigação;  

 Documentar os esforços de mediação da UA, 
incluindo a manutenção de listas de bases de 
dados, arquivamento de registros;  

 Estabelecer e promover parcerias colaborativas 
com as Comunidades Económicas Regionais 
(RECs) e outros parceiros externos relevantes  

Bibliotecário e Oficial de 
Arquivos (P2) 
 

 Empreste e colete livros, periódicos, fitas de vídeo 
e outros materiais nas mesas de circulação. 

 Insira e atualize registros em computadores. 

 Processe novos materiais, incluindo livros, 
materiais audiovisuais e software de computador. 

 Auxiliar na classificação de livros, publicações e 
outros itens de acordo com o procedimento 
estabelecido e devolvê-los às prateleiras, arquivos 
ou outras áreas de armazenamento designadas. 

 Auxilie os usuários localizando materiais de 
biblioteca, incluindo livros, periódicos, fitas 
cassete, volumes em Braille e fotos. 

 Apoie os usuários sobre como usar fontes de 
referência, catálogos de cartões e sistemas de 
informação automatizados. 

 Inspecione os livros devolvidos quanto às 
condições e ao status da data de vencimento e 
calcule todas as multas aplicáveis. 

 Licenciatura universitária 
em Biblioteconomia, 
Ciência da Informação, 
Gestão do Conhecimento 
ou áreas de estudo 
relacionadas. 

Ou  
 

 Mestrado universitário em 
Biblioteconomia, Ciência 
da Informação, Gestão do 
Conhecimento ou áreas de 
estudo relacionadas  

5 (cinco) anos de 
experiência relevante 
 
Ou  
 
2 (dois) anos de 
experiência profissional 
relevante. 
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POSIÇÕES RESPONSABILIDADES 
QUALIFICAÇÃO MÍNIMA DE 

EDUCAÇÃO 
EXPERIÊNCIA 

 Responda às perguntas de rotina e encaminhe os 
usuários que precisam de assistência profissional 
aos bibliotecários. 

 Manter registros de itens recebidos, 
armazenados, emitidos e devolvidos e arquivar 
fichas de catálogo de acordo com o sistema 
utilizado. 

 Identifica os conceitos com os quais a informação 
se refere; 

 Analisa cuidadosamente as informações a serem 
indexadas; 

 Descreve os conceitos de forma adequada; 

 Concentra de forma resumida as qualidades 
essenciais de um documento (abstração) com 
palavras-chave; 

 Cria registros de catálogos originais para 
monografias, publicações em série e outros 
formatos eletrônicos seguindo padrões 
bibliográficos e locais estabelecidos; 

 Desenvolve e monitora a aplicação de padrões 
internacionais relevantes (profissionalismo) e 
requisitos, procedimentos, processos e práticas 
locais para indexação / abstração e classificação. 

 Produz uma descrição bibliográfica adequada; 

 Introduz novas palavras-chave; 

 Participa na geração de diferentes produtos e 
serviços como bibliografias selecionadas, listas de 
aquisição, SDI, Buscas, etc. 

 Auxilia na gestão da base de dados bibliográfica; 

 Adere aos padrões bibliográficos e locais padrão, 
pesquisa vários bancos de dados bibliográficos 
para materiais existentes, edita e transfere 
registros para banco de dados local 
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POSIÇÕES RESPONSABILIDADES 
QUALIFICAÇÃO MÍNIMA DE 

EDUCAÇÃO 
EXPERIÊNCIA 

Assistente Administrativo 
- (GSA5) 
 

 Fornece suporte operacional da divisão em tempo 
hábil, auxilia no planejamento de atividades, 
prepara cronogramas de trabalho operacional e 
acompanha a implementação 

 Coordena e / ou se envolve em assistência 
técnica e / ou trabalho logístico, 

 Auxilia na criação, melhoria e manutenção de 
processos e sistemas operacionais, 

 Prepara a comunicação do escritório em nível 
operacional e fornece atualizações e relatórios 
preliminares 

 Auxilia na compilação e manutenção de dados e 
informações para elaboração, execução e 
acompanhamento de orçamentos e atividades 

 Faz a ligação com o HRMD e outra divisão para 
fornecer suporte em primeira mão em áreas como, 
mas não se limitando a, Protocolo, Aquisições e 
Gestão de Viagens; Gerenciamento de licenças, 
gerenciamento de contratos, gerenciamento de 
orçamento; questões de interpretação, tradução e 
arranjo do local, respectivamente 

Diploma em Gestão de 
Negócios, Administração de 
Empresas ou qualquer área 
relacionada de uma instituição 
de ensino reconhecida  
 
 
 
Candidatos titulares de 
diploma de bacharel em 
Gestão de Negócios, 
Administração de Empresas 
ou qualquer área relacionada 
de uma instituição de ensino 
reconhecida  
 

3 anos de experiência 
profissional relevante 
em trabalho 
administrativo e / ou de 
secretariado. 
 
2 anos de experiência 
profissional relevante 
em trabalho 
administrativo e / ou de 
secretariado. 

 

ESCRITÓRIO DO SECRETÁRIO-GERAL ADJUNTO 

Vice secretário geral 

Facilita a identificação das principais prioridades para 
a liderança sênior do mandato do AfCFTA.  
 
Traduz as prioridades da liderança sênior em metas e 
objetivos anuais e estabelece uma estrutura robusta 
em toda a organização para monitorar e acompanhar 
o progresso. 
 
Fornece relatórios regulares ao Secretário-Geral 
sobre portfólio e prestação de serviços. 
 

Mestrado em Comércio 
Internacional, Administração 
Pública, Administração de 
Empresas, Finanças, 
Economia, Direito, Finanças, 
Gestão. Relações 
Internacionais ou um campo 
relacionado de uma instituição 
reconhecida 

Quinze (15) anos de 
experiência profissional 
relevante com pelo 
menos dez (10) anos 
servindo em uma 
função de gestão 
sênior, de preferência 
em uma organização 
intergovernamental ou 
governo nacional / 
serviço público, 
instituição internacional 
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POSIÇÕES RESPONSABILIDADES 
QUALIFICAÇÃO MÍNIMA DE 

EDUCAÇÃO 
EXPERIÊNCIA 

Monitora e acompanha o progresso na entrega dos 
AfCFTAs. 
 
Colabora com outros membros da equipe de liderança 
sênior para garantir coerência estratégica e sinergia 
geral na implementação do programa AfCFTA e na 
entrega de resultados de alto impacto para o 
continente.  
 
Cultiva uma cultura de gestão do conhecimento 
através da promoção da investigação e publicações 
que irão assegurar a partilha e transferência de 
conhecimentos através da Comissão; e 
 
Impulsiona o desempenho e entrega em toda a 
administração sênior do AfCFTA e inspira alto 
desempenho, trabalho em equipe e entrega em todo o 
portfólio.  
 

ou regional, e um 
mínimo de cinco (5) 
anos de experiência em 
supervisão direta 

 

Assistente Especial (P3) 

Prestar apoio na gestão das diversas parcerias 
relevantes para a Mesa;  

Identificar as melhores práticas e monitorar a eficácia 
do apoio do Escritório às atividades da Secretaria que 
requerem o envolvimento do Secretário-Geral;  

Contribuir para o desenvolvimento do plano de 
trabalho do Secretário-Geral, atividades e 
implementação de eventos;  

Contribuir para iniciativas que facilitem a 
implementação dos planos de trabalho do Secretário-
Geral; e 

Mestrado 
Ou 
Diploma de bacharel 

 7 anos ou 10 
anos  
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POSIÇÕES RESPONSABILIDADES 
QUALIFICAÇÃO MÍNIMA DE 

EDUCAÇÃO 
EXPERIÊNCIA 

Facilitar a organização de redes temáticas, consultas 
e reuniões sobre cooperação para o desenvolvimento 
e relações internacionais. Responsabilidades 
específicas: - 

Auxiliar o Secretário-Geral a tomar pontos-chave e 
preparar relatórios sobre o resultado das reuniões;  

Auxiliar na organização de Diretorias e Unidades 
Autônomas durante eventos de amplo alcance do 
Secretário-Geral; e 

Monitorar os planos de trabalho do Secretário-Geral e 
aconselhar para a melhor prestação de serviços 
conforme desejado.  

Político P2 

 Engajamento com stakeholders internos e 
externos na implementação de diversas atividades 
e programas liderados e coordenados pelo 
Secretário Geral (SG). 

 Pfornecer apoio na preparação de planos de 
trabalho detalhados, contribuir ativamente na 
implementação dos mesmos, incluindo 
indicadores e cronogramas claramente definidos; 
compila e documenta o plano de trabalho e os 
documentos de implementação das atividades do 
projeto;  

 Assume a liderança na organização e 
coordenação de reuniões e conferências, faz a 
ligação com as várias partes interessadas dentro 
do Secretário-Geral (SG), outros departamentos, 
partes interessadas externas para coordenar o 
planeamento das conferências / reuniões; 
trabalhar em estreita colaboração com a equipe 
administrativa e de apoio ao programa do 

Graduação universitária em 
Desenvolvimento 
Internacional, Gestão de 
Programas, Gestão, Ciência 
Política ou outras áreas 
relevantes 

 
OU 
 
Mestrado Universitário em 
Desenvolvimento 
Internacional, Gestão de 
Programas, Gestão, Ciência 
Política ou áreas relevantes de 
estudo.  
 

5 (cinco) anos de 
experiência profissional 
relevante  

 
2 (dois) anos de 
experiência profissional 
relevante 
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POSIÇÕES RESPONSABILIDADES 
QUALIFICAÇÃO MÍNIMA DE 

EDUCAÇÃO 
EXPERIÊNCIA 

Secretário-Geral e acompanhar as providências 
logísticas. 

 Prepare apresentações personalizadas em 
PowerPoint e notas conceituais para vários 
eventos, quando necessário.  

 Elaborar correspondências e / ou revisar as 
preparadas pela equipe de apoio ao programa, 
elaborar relatórios e acompanhar as ações. 

 Fornecer suporte programático / técnico ao 
Gabinete, incluindo a preparação de orçamentos. 

 Apoiar o Gabinete na compilação dos planos de 
trabalho dos departamentos subordinados ao 
Gabinete do SG e elaborar um plano global de 
trabalho periódico de revisão do SG, de acordo 
com as estratégias definidas. 

Secretário (bilíngue) 
(GSA5) 

 Capaz de comunicar e lidar com correspondência 
em qualquer uma das duas línguas oficiais da UA.  

 Mantém um diário do Diretor / chefe e o informa 
adequadamente e oportunamente, Recebe e 
mantém a correspondência adequada na Divisão, 
Solicita ação,  

 Fornece suporte para o fornecimento de arranjos 
logísticos, implementação de atividades e 
fornecimento de atualizações, estabelece uma 
ligação eficaz com as partes interessadas internas 
e externas, acompanha as decisões da reunião e 
os resultados da correspondência e garante a sua 
implementação,  

 Elabora um esboço de comunicação de escritório 
de rotina e auxilia na compilação de dados e 
informações para fins de relatório, contribui para a 
criação, melhoria e manutenção de sistemas de 
registro e recuperação, mantém bons 

Diploma em serviços 
administrativos, gestão de 
escritório, secretariado e 
estudos relacionados com o 
escritório  
 
Os candidatos que são 
titulares do grau de bacharel 
em Serviços Administrativos, 
Gestão de Escritórios, 
Secretariado e Estudos 
relacionados com o escritório 
são  

2 anos de experiência 
relevante de trabalho 
de secretariado 
bilíngue em 
organização pública, 
missão diplomática, 
organização 
internacional ou 
organizações não 
governamentais 
internacionais. 

1 ano na função de 
supervisão (se a 
posição envolver a 
função de supervisão, 
como supervisor de 
segurança, etc.)  



26 | P á g i n a  

 

POSIÇÕES RESPONSABILIDADES 
QUALIFICAÇÃO MÍNIMA DE 

EDUCAÇÃO 
EXPERIÊNCIA 

procedimentos de nomenclatura de arquivos de 
computador 

  Rascunho de solicitações iniciais sobre 
fornecimento e manutenção de instalações e 
materiais de escritório 

 

Assistente de registro 
sênior GSA3 

 Receber, registrar, processar e encaminhar 
correspondência / correspondência de entrada e 
saída para o destinatário relevante 

  Digitalize e digitalize correspondências e registros 
recebidos 

 Classifique, organize, mantenha, armazene e 
recupere registros de escritório com precisão  

 Criar e garantir registros apropriados de 
classificação eletrônica 

 Garantir a categorização dos registros de acordo 
com o Plano de Arquivo 

 Arquive todos os arquivos físicos, incluindo 
pessoal (aberto e confidencial), financeiro, 
arquivos jurídicos e garanta sua custódia segura 

 Garantir que elementos de metadados precisos de 
registros sejam capturados para upload no 
sistema de registros eletrônicos para 
arquivamento eletrônico 

 Crie novas pastas e arquivos e descarte os 
arquivos antigos de acordo com o cronograma de 
retenção estabelecido 

 Mantenha os registros seguros e protegidos em 
um lugar adequado 

 Manter arquivos, garantir que os arquivos sejam 
armazenados de forma adequada e acessíveis  

 Mantenha um registro de todos os arquivos de 
saída para garantir que os documentos sejam 
devolvidos a tempo 

 Um mínimo de Diploma em 
Gestão / Administração de 
Escritórios ou Gestão de 
Registros de uma 
instituição reconhecida 
  

 É necessário que os 
candidatos possuam um 
diploma de bacharel em 
Gestão / Administração de 
Escritórios ou Gestão de 
Registros de uma 
instituição reconhecida 

3 anos de experiência 
profissional relevante 
em gerenciamento de 
registros / registros ou 
funções 
administrativas. 
 
Experiência relevante 
de 1 ano emRegistro / 
Gerenciamento de 
registros ou funções 
administrativas. 
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POSIÇÕES RESPONSABILIDADES 
QUALIFICAÇÃO MÍNIMA DE 

EDUCAÇÃO 
EXPERIÊNCIA 

 Atender reuniões departamentais e garantir a 
distribuição de documentos de trabalho aos 
participantes da reunião.  

 Garantir a confidencialidade e a não divulgação de 
registros 

 Garantir que um sistema de arquivamento 
confiável, preciso e eficiente seja mantido de 
acordo com a Política de Gestão de Arquivos e 
Registros 

 Fornece respostas a perguntas por meio de 
pesquisa e recuperação de registros  

 Manter sistema de registros de movimentação de 
arquivos dentro do escritório 

Assistente Administrativo 
(GSA5)  
 

 Fornece suporte operacional da divisão em tempo 
hábil, auxilia no planejamento de atividades, 
prepara cronogramas de trabalho operacional e 
acompanha a implementação 

 Coordena e / ou se envolve em assistência 
técnica e / ou trabalho logístico, 

 Auxilia na criação, melhoria e manutenção de 
processos e sistemas operacionais, 

 Prepara a comunicação do escritório em nível 
operacional e fornece atualizações e relatórios 
preliminares 

 Auxilia na compilação e manutenção de dados e 
informações para elaboração, execução e 
acompanhamento de orçamentos e atividades 

 Faz a ligação com o HRMD e outra divisão para 
fornecer suporte em primeira mão em áreas como, 
mas não se limitando a, Protocolo, Aquisições e 
Gestão de Viagens; Gerenciamento de licenças, 
gerenciamento de contratos, gerenciamento de 
orçamento; questões de interpretação, tradução e 
arranjo do local, respectivamente 

Diploma em Gestão de 
Negócios, Administração de 
Empresas ou qualquer área 
relacionada de uma instituição 
de ensino reconhecida  
 
 
 
Bacharelado em Gestão de 
Negócios, Administração de 
Empresas ou qualquer área 
relacionada de uma instituição 
de ensino reconhecida  
 

3 anos de experiência 
profissional relevante 
em trabalho 
administrativo e / ou de 
secretariado. 
 
2 anos de experiência 
profissional relevante 
em trabalho 
administrativo e / ou de 
secretariado. 
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POSIÇÕES RESPONSABILIDADES 
QUALIFICAÇÃO MÍNIMA DE 

EDUCAÇÃO 
EXPERIÊNCIA 

Assistente Administrativo 
- Divisões (GSA5)  
 

 Fornece suporte operacional da divisão em tempo 
hábil, auxilia no planejamento de atividades, 
prepara cronogramas de trabalho operacional e 
acompanha a implementação 

 Coordena e / ou se envolve em assistência 
técnica e / ou trabalho logístico, 

 Auxilia na criação, melhoria e manutenção de 
processos e sistemas operacionais, 

 Prepara a comunicação do escritório em nível 
operacional e fornece atualizações e relatórios 
preliminares 

 Auxilia na compilação e manutenção de dados e 
informações para elaboração, execução e 
acompanhamento de orçamentos e atividades 

 Faz a ligação com o HRMD e outra divisão para 
fornecer suporte em primeira mão em áreas como, 
mas não se limitando a, Protocolo, Aquisições e 
Gestão de Viagens; Gerenciamento de licenças, 
gerenciamento de contratos, gerenciamento de 
orçamento; questões de interpretação, tradução e 
arranjo do local, respectivamente 

Diploma em Gestão de 
Negócios, Administração de 
Empresas ou qualquer área 
relacionada de uma instituição 
de ensino reconhecida  
 
 
 
Bacharelado em Gestão de 
Negócios, Administração de 
Empresas ou qualquer área 
relacionada de uma instituição 
de ensino reconhecida  
 

3 anos de experiência 
profissional relevante 
em trabalho 
administrativo e / ou de 
secretariado. 
 
2 anos de experiência 
profissional relevante 
em trabalho 
administrativo e / ou de 
secretariado. 
 

 DIVISÃO DE PROTOCOLO 

Chefe de protocolo (P5) 

 Construir e manter um plano estratégico para 
formar boas relações de trabalho com outras 
organizações  

 Desenvolver e manter regras e procedimentos 
relativos às práticas para todos os assuntos, 
recursos e atividades relacionados ao protocolo  

 Garantir a supervisão geral da diretoria de 
protocolo e lidar com questões de política com o 
governo anfitrião, embaixadas e organizações 
internacionais  

 Garantir a plena implementação do acordo de 
sede pelo governo anfitrião  

Um mestrado em Relações 
Internacionais, Ciência 
Política, Relações Públicas ou 
Diplomacia ou uma área 
relacionada 

Doze (12) anos de 
experiência relevante 
dos quais Sete (7) anos 
a nível de gestão e três 
(3) anos a nível de 
supervisão. 
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POSIÇÕES RESPONSABILIDADES 
QUALIFICAÇÃO MÍNIMA DE 

EDUCAÇÃO 
EXPERIÊNCIA 

 Aconselhar o Secretário-Geral da AfCFTA e 
outros oficiais sobre todas as questões de 
protocolo e garantir que as práticas internacionais 
existentes em relação ao protocolo diplomático 
em cerimônias e funções públicas sejam 
respeitadas 

 Supervisionar a implementação do manual do 
protocolo, regras e procedimentos do protocolo 

 Garantir que os mastros e bandeiras de mesa dos 
Estados-Membros sejam devidamente adquiridos 
e usados corretamente 

 Assumir as funções do aeroporto de boas-vindas / 
e despedidas do Conselho de Ministros, Altos 
Funcionários do Comércio, outros VIPs e 
personalidades no aeroporto, sala VIP, etc ... 

 Garantir a organização logística de alto padrão de 
reuniões e outras conferências realizadas dentro 
ou fora da sede  

Oficial de protocolo 
principal (P4) 

 Coordenar todas as funções e cerimônias 
públicas, como visitas de dignitários 

 Acompanhamento da implementação do Acordo 
do País Anfitrião  

 Tome as providências necessárias para a 
realização dos Hinos da União Africana 

 Garantir que os arranjos necessários para o 
assentamento de funcionários recém-recrutados 
sejam feitos e assistência fornecida para garantir 
acomodação e completar todas as formalidades 
de residência com as autoridades e instituições do 
país anfitrião 

 Acompanhe as reservas de hotel e facilite o 
check-in e check-out durante as viagens oficiais 

 Auxiliar em questões de repatriação de pessoal na 
ligação 

Um mestrado em relações 
públicas, relações 
internacionais, ciência política 
ou diplomacia ou uma área 
relacionada  

Oito (8) anos de 
experiência relevante, 
dos quais seis (6) anos 
em nível gerencial e 
três (3) anos em nível 
de supervisão. 
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POSIÇÕES RESPONSABILIDADES 
QUALIFICAÇÃO MÍNIMA DE 

EDUCAÇÃO 
EXPERIÊNCIA 

 

Oficial de protocolo sênior 
(P3) 

 Processar acreditações, autorizações de trabalho 
e documentos relacionados para o Secretariado 
do AfCFTA e suas renovações quando devidas 

 Prestar serviços de protocolo durante as viagens 
do Secretário-Geral da AfCFTA, oficiais eleitos, 
bem como dignitários de alto nível da AfCFTA e 
tomar as providências adequadas de chegada e 
partida, incluindo check-in, processos 
alfandegários e formalidades de imigração em 
aeroportos, uso de salas VIP e instalações e 
transporte terrestre entre outros.  

 Providencie com as autoridades do país anfitrião a 
realocação de funcionários para dentro ou fora do 
país.  

 Preparar o orçamento do programa da divisão e 
supervisionar a implementação do programa e a 
execução do orçamento  

 Isenções de processo para remessas pessoais e 
oficiais importadas para o país.  

 Receber, revisar e filtrar todas as 
correspondências e documentos de protocolo de 
entrada.  

 Organizar acordos de segurança diplomática para 
visitantes de alto nível ao Secretariado do AfCFTA  

 Assumir as obrigações do aeroporto de receber / 
receber VIPs e outras personalidades no 
aeroporto, providenciar salas VIP, etc ... 

 Fazer a ligação com os escritórios relevantes do 
País Anfitrião e outras organizações parceiras na 
organização e manutenção de reuniões de 
responsabilidades comuns 

 Um Mestrado em Ciências 
Sociais, com 
especialização em 
Relações Internacionais e 
Diplomacia, 
 
ou 
 

 Um Bacharelado em 
Ciências Sociais, com 
especialização em 
Relações Internacionais e 
Diplomacia com 
especialização em 
Relações Internacionais e 
Diplomacia 

 

Cinco (5) anos de 
experiência profissional 
progressiva relevante, 
dos quais três (3) anos 
em nível de supervisão 
 
 
Oito (8) anos de 
experiência profissional 
progressiva relevante, 
dos quais três (3) anos 
a nível de supervisão. 
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POSIÇÕES RESPONSABILIDADES 
QUALIFICAÇÃO MÍNIMA DE 

EDUCAÇÃO 
EXPERIÊNCIA 

Oficial de protocolo (P2) 

 Preparar diretrizes de informação para delegados 
e participantes das reuniões do AfCFTA sobre as 
modalidades de credenciamento e planos de 
assentos 

 Preparar e atualizar os Perfis dos Países dos 
Estados Partes do AfCFTA e manter documentos 
relacionados com o protocolo de valor histórico 

 Supervisionar o trabalho dos Assistentes de 
Protocolo que se reportam a ele / ela 

 Fornecer assistência de protocolo para a equipe e 
lidar com consultas internas e externas 

 Assumir as obrigações do aeroporto de receber / 
receber VIPs e outras personalidades no 
aeroporto, providenciar salas VIP, etc ... 

 Desempenhar outras funções que possam ser 
atribuídas 

Bacharel em Ciências Sociais, 
com especialização em 
Relações Internacionais e 
Diplomaciaou em campo 
relacionado 
 
ou 
 
Mestre em Ciências Sociais, 
com especialização em 
Relações Internacionais e 
Diplomaciaou em campo 
relacionado 
 

Ficinco (5) anosde 
experiência de trabalho 
relevante no 
protocolo,experiência 
em supervisão será 
uma vantagem 
adicional. 
Ou  
 
Two (2) anos 
deexperiência de 
trabalho relevante em 
protocolo,experiência 
em supervisão será 
uma vantagem 
adicional. 

Oficial de protocolo (P1) 

 Credenciamento de funcionários do AfCFTA com 
autoridade governamental relevante 

 Processamento de pedidos de carteiras de 
identidade diplomáticas 

 Processando pedidos de passes de aeroporto 

 Processamento de carteiras de habilitação locais 

 Vistos de processo para funcionários em viagens 
de serviço por embaixadas estrangeiras em Gana 

 Apoiar agências de compensação designadas 
para facilitar a transferência / registro e 
cancelamento de registro de veículos motorizados 

 Recolher formulários de liberação de isenção de 
impostos para o Secretariado do AfCFTA  

Bacharel em Ciências Sociais, 
com especialização em 
Relações Internacionais e 
Diplomaciaou em campo 
relacionado 
 

2 anos de experiência 
relevante  
 
 

Assistente de protocolo 
(GSA5) 

 Apoie as viagens dos funcionários do AfCFTA e 
facilite o seu check-in com a segurança do 
aeroporto 

 Levantamento de pedidos de compra e 
recebimento de faturas  

Um diploma Ciências Sociais, 
com especialização em 
Relações Internacionais e 
Diplomaciaou em campo 
relacionado 

3 anos de experiência 
relevante  
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POSIÇÕES RESPONSABILIDADES 
QUALIFICAÇÃO MÍNIMA DE 

EDUCAÇÃO 
EXPERIÊNCIA 

 Suporte administrativo do dia a dia para a equipe 
do protocolo em outras responsabilidades 

 Preparar documentos / encomendas para 
remessa expressa, coordenar e agendar 
despacho com empresas de courier externas 

 Iniciar solicitações de serviço para revisão do 
supervisor e envio para aprovação 

 Apoio ao analista financeiro e administrativo nas 
funções administrativas e financeiras 

 Desempenhar quaisquer outras funções conforme 
necessário 

 DIVISÃO DE CONFERÊNCIAS E IDIOMAS 

Chefe da Conferência e 
Idiomas (P5) 

 Orienta as atividades da Diretoria de acordo com 
as diretrizes da política sobre estratégias de 
serviço de conferências globais e locais; 

 Garante a gestão operacional dos serviços de 
conferência locais e globais da AUC, atendendo 
às necessidades dos clientes e entregando 
serviços para sua satisfação, fornecendo sistemas 
de conferência, serviços, equipamentos, 
capacidade de planejamento, gestão de força de 
trabalho para tradução e interpretação, 
processamento de texto, impressão e publicação. 

 Garante o desenvolvimento e aplicação de 
políticas e procedimentos relativos à prestação de 
serviços de conferência 

 Assegura a gestão global do pessoal da direcção / 
departamento, orçamento, desempenho, 
pontualidade dos serviços e entrega de 
documentos, cumprimento de qualidade, 
eficiência e eficácia da entrega do programa em 
conformidade com as regras e procedimentos 
relevantes em vigor; 

Um mestrado em gestão de 
conferências; Estudos de 
Linguagem, Interpretação, 
Tradução ou outra área 
relacionada 

Doze (12) anos de 
experiência relevante 
dos quais Sete (7) anos 
a nível de gestão e três 
(3) anos a nível de 
supervisão. 
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POSIÇÕES RESPONSABILIDADES 
QUALIFICAÇÃO MÍNIMA DE 

EDUCAÇÃO 
EXPERIÊNCIA 

 Inicia e acompanha acordos para contratação 
externa de trabalhos de tradução e recrutamento 
de prestadores de serviços autônomos; 

 Monitora a coordenação dos arranjos logísticos 
para reuniões externas; 

Desenvolve e mantém relações com organizações 
internacionais em termos de terminologia e inovações 
em tradução, interpretação, impressão, reprografia e 
instalações de publicação 

Oficial Sênior - 
Planejamento Central e 
Coordenação (P3) 

 Planeja, coordena e supervisiona as tarefas 
diárias da Unidade Central de planejamento e 
coordenação 

 Aconselha e faz recomendações sobre a carga de 
trabalho futura do CLD no que diz respeito às 
reuniões do AfCFTA em termos de salas de 
conferência, interpretação, tradução e requisitos 
de documentação 

 Desenvolve e revisa procedimentos operacionais 
padrão para garantir qualidade e padrão nos 
serviços prestados 

 Organiza e participa de reuniões preparatórias 
com departamentos de clientes para entender os 
requisitos e garantir alocação econômica, eficiente 
e eficaz de recursos; 

 Organiza reuniões regulares de sensibilização 
para a Divisão AfCFTA para garantir o 
cumprimento das políticas C&L 

 Supervisiona a preparação do calendário de 
reuniões do AfCFTA com as partes interessadas e 
assegura a sua apresentação atempada aos 
subcomités de Programas e Conferências para 
aprovação 

 Gerencia e coordena todas as entradas de 
solicitações de serviço dirigidas ao CLD e analisa 

Mestrado Gerenciamento de 
Projetos, MBA, Ciências 
Políticas, Desenvolvimento 
Internacional e áreas 
relacionadas de uma 
universidade reconhecida 
 
OU 
 
Um bacharelado universitário 
Gerenciamento de Projetos, 
MBA, Ciências Políticas, 
Desenvolvimento Internacional 
e áreas relacionadas. 
 

Cinco (5) anos de 
experiência profissional 
progressiva relevante, 
dos quais três (3) anos 
em nível de supervisão 
 
 
Oito (8) anos de 
experiência profissional 
progressiva relevante, 
dos quais três (3) anos 
a nível de supervisão. 
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POSIÇÕES RESPONSABILIDADES 
QUALIFICAÇÃO MÍNIMA DE 

EDUCAÇÃO 
EXPERIÊNCIA 

as questões a serem tratadas e propõe soluções 
inovadoras 

 Coordena e gerencia questões administrativas e 
funcionais da unidade 

 Garante a execução oportuna e eficaz das 
atividades para alcançar os objetivos definidos da 
Unidade no âmbito do seu mandato 

Fornece alocação de recursos técnicos e orientação 
política sobre questões relacionadas a projetos de 
implementação e manutenção do sistema 

Oficial de Documentação 
(P2) 

 Mantém a custódia de todas as cópias impressas 
e eletrônicas de documentos oficiais do CLD, 
incluindo documentos de trabalho da conferência, 
relatórios e outros documentos oficiais do AfCFTA 

 Garante o backup de todos os documentos 
processados pela C&L e fornece acesso off-line 
aos documentos das sessões ordinárias para as 
partes interessadas 

 Garante a atribuição de código exclusivo a todos 
os documentos processados pelo CLD para 
armazenamento e recuperação do servidor CLD 
ou qualquer outro servidor atribuído para esse fim 

 Desenvolve e mantém, em ligação com o MIS, 
uma base de dados de todos os documentos de 
reuniões / conferências, em todas as línguas 
oficiais de trabalho da UA, que foram traduzidos 
ou processados pela Direcção de Serviços de 
Conferência 

 Documentos, armazene e disponibilize para 
tradutores e outros usuários autorizados, em 
cópias impressas ou eletrônicas, todos os 
documentos CLD oficiais, incluindo documentos 
de trabalho, relatórios, material de referência, etc. 

Bacharelado em 
Biblioteconomia, Tecnologia 
da informação, gestão da 
informação, Ciência da 
computação, Gestão de 
registros, Arquivamento, 
Gestão de documentos 
 
Ou 
 
Mestrado nas áreas 
relacionadas acima 
 

5 anos de experiência 
de trabalho em 
documentação ou 
áreas afins, dos quais 2 
anos em nível de 
supervisão 
 
2 anos de experiência 
trabalhando em 
documentação 
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POSIÇÕES RESPONSABILIDADES 
QUALIFICAÇÃO MÍNIMA DE 

EDUCAÇÃO 
EXPERIÊNCIA 

 Faz a ligação com os supervisores do pool para 
coletar as versões finais dos documentos 
processados pelo CLD e centralizar no servidor 
em todas as línguas oficiais de trabalho da UA 

 Garante a transmissão regular e oportuna dos 
documentos da reunião e comunicação com os 
funcionários da AfFCTA, as missões 
representativas dos Estados-Membros e as 
pessoas focais do Ministério dos Negócios 
Estrangeiros 

 Garante acesso amigável a documentos 
baseados em servidor de estações de trabalho de 
tradutores e, posteriormente, a todos os usuários 
AfCFTA 

 Articula com a unidade gráfica para a recolha, 
classificação e duplicação eficiente de 
documentos de acordo com os requisitos da 
reunião organizada 

 Fornece treinamento para novos funcionários CLD 
sobre o uso de Sistemas CLD 

Garante o processamento e distribuição de 
documentos durante as reuniões dos órgãos de 
política 

Controlador de 
documentos e calendário 
(P1) 

 Acompanhamento / relatório sobre as decisões do 
AfCFTA tomadas no Calendário de Reuniões da 
UA  

 Auxiliar na preparação do Calendário de Reuniões 
do AfCFTA de acordo com as Decisões do 
Conselho Executivo sobre o Calendário de 
Reuniões da UA 

 Monitore o calendário uma vez aprovado e 
certifique-se de que ele seja implementado 
conforme aprovado para o ano 

 
 
Bacharel em Estudos 
Bibliotecários, Gestão de 
Registros, Sistemas de 
Informação,Arquivamento, 
Gestão de Documentos ou 
campo de estudos relacionado 
 

2 - anos de experiência 
profissional relevante 
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POSIÇÕES RESPONSABILIDADES 
QUALIFICAÇÃO MÍNIMA DE 

EDUCAÇÃO 
EXPERIÊNCIA 

 Preparar relatórios trimestrais sobre o calendário 
para apresentação ao Subcomitê sobre 
conferências e programas durante as reuniões 
trimestrais 

 Examinar e preparar uma lista trimestral de novas 
propostas de reuniões para consideração e adição 
ao calendário pelo Bureau do Subcomitê de 
conferências e programas 

 Preparar estatísticas com relação às reuniões 
servidas pelo Departamento de Serviço de 
Conferência. 

 Certifique-se de que a equipe relevante no 
Departamento de Serviço de Conferência receba 
todas as informações necessárias para a boa 
organização das reuniões, como códigos de 
orçamento, local, idiomas necessários para 
tradução e / interpretação, número de 
participantes e pessoas focais para cada reunião 

 Converse regularmente com pessoas focais 
departamentais para reuniões e documentos, a 
fim de coordenar os detalhes 

 Faça atas durante as reuniões relativas ao 
calendário e prepare os relatórios. 

 Atualize o calendário regularmente e divulgue-o 
para as Divisões e todas as partes interessadas 
relevantes. 

 Gerenciar e supervisionar a equipe 
Supervisionar, orientar e treinar a equipe de apoio 

Técnico de sistema de 
conferência (GSA5) 

 Instala, programa e testa o Hardware e Software 
do Equipamento da conferência 

 Opera, mantém e soluciona problemas de todo o 
sistema de conferência e mantém, opera, controla 
e programa todos os sistemas de áudio, vídeo, 

 
Diploma em Sistemas de 
Informação; Ciência da 
Computação; Conhecimento 
técnico em equipamentos SIE 

2 anos de experiência 
profissional relevante 
 
Ou  
 



37 | P á g i n a  

 

POSIÇÕES RESPONSABILIDADES 
QUALIFICAÇÃO MÍNIMA DE 

EDUCAÇÃO 
EXPERIÊNCIA 

LED e sistemas de projeção e outros dispositivos 
do sistema de conferência  

 Fornece suporte para os organizadores de 
reuniões sobre os requisitos de serviços técnicos 
antes e durante as reuniões 

 Prepara banco de dados para os participantes da 
reunião para limite de tempo de fala e solicitação 
de piso eletrônico 

 Programa o equipamento de interpretação de 
acordo com os requisitos de idioma para 
interpretação simultânea e função de 
retransmissão 

 Realiza testes de rotina em todos os dispositivos 
do sistema de conferência de acordo com o 
equipamento e gravação e edição do 
procedimento de reunião necessário e armazena 
com segurança para uso futuro 

 Participa da execução das obras de atualização 
dos Sistemas de Conferência do AfCFTA para 
adaptação à tecnologia atual 

 Participa da preparação de especificações de 
peças sobressalentes necessárias para os 
sistemas de conferência 

 Prepara a lista de peças sobressalentes 
necessárias para todos os sistemas de 
conferência 

 Realiza diagnósticos de sistemas, dispositivos, 
software e componentes com mau funcionamento, 
a fim de identificar a causa de uma avaria e 
corrigir o problema 

Gerencia o rastreamento de vídeo, controle central e 
sistema de rede de áudio durante a reunião; Preparar 
e realizar um cronograma de manutenção preventiva 
para cada dispositivo nas salas de conferência 

ou campo de estudos 
relacionado 
  
Ou 
 
Bacharelado em Sistemas de 
Informação, Ciência da 
Computação; Conhecimento 
técnico em equipamentos SIE 
ou campo de estudos 
relacionado 
 
 

5 anos de experiência 
profissional relevante  
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QUALIFICAÇÃO MÍNIMA DE 
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Secretário do Pool (GSA4) 

 Digite e leia a prova de documentos, relatórios, 
correspondências, mensagens, consultas, etc., 
conforme possa ser exigido pelos supervisores 
atribuídos 

 Rascunho de respostas a correspondências de 
rotina para a assinatura dos supervisores 

 Receber convidados / visitantes / funcionários e 
fornecer-lhes informações básicas sobre questões 
e procedimentos relevantes 

 Manter um sistema de arquivamento e registro 
adequado para todas as correspondências e 
documentos recebidos e enviados 

 Atender e filtrar ligações / mensagens de e-mail e 
garantir o acompanhamento com supervisores e 
parceiros; 

 Manter um diário atualizado de nomeações para 
supervisores e outros funcionários seniores da 
divisão; 

 Manter o equipamento em uso em boas condições 
e relatar defeitos para manutenção e demais 
providências necessárias; 

 Fornece suporte administrativo de rotina do dia a 
dia para várias unidades de trabalho do 
Departamento / Divisão / Unidades atribuídas 

 Realizar serviços de recepção quando necessário 
Desempenhar qualquer outra função / 
responsabilidade relevante atribuída 

 Diploma em serviços 
administrativos, gestão de 
escritório, secretariado e 
estudos relacionados com 
o escritório. 3 anos de 
secretariado relevante 
  

 Candidatos titulares de um 
diploma de bacharel em 
serviços administrativos, 
gestão de escritórios, 
secretariado e estudos 
relacionados com o 
escritório  
 

Velocidade de digitação: 50 
palavras por minuto 

5 anos de experiência 
relevante em um 
governo, setor público 
ou organização 
internacional 
 
2 anos de experiência 
relevante em 
secretariado em um 
governo, setor público 
ou organização 
internacional; 

Intérprete / Tradutor (P4) 
(Árabe) 

 Fornecer interpretação simultânea durante 
conferências, reuniões, discussões de público, 
etc. 

 Fornecer consecutivo, ligação e outras formas de 
interpretação, sempre que necessário 

Mestrado em Interpretação, 
Estudos da Linguagem de 
Tradução, Lingüística ou áreas 
de estudos relacionadas 
 
Ou  
 

Dez (10) - Anos de 
experiência relevante 
dos quais sete (7) anos 
a nível de gestão / perito 
e Quatro (4) anos a 
nível de supervisão. 
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QUALIFICAÇÃO MÍNIMA DE 

EDUCAÇÃO 
EXPERIÊNCIA 

 Verifique as referências apropriadas para garantir 
a compreensão e o uso exatos das terminologias 
técnicas da UA 

 Consulte colegas e dicionários / glossários 
técnicos especializados 

 Mantenha-se a par dos desenvolvimentos no 
campo da língua, tanto nas línguas de origem 
como de destino, compilando e atualizando 
regularmente terminologias, frases, acrônimos e 
expressões especiais específicas, a fim de 
ampliar o estoque de vocabulário com o objetivo 
de aprimorar habilidades e habilidades 

 Ajude a desenvolver terminologia / léxicos da UA 

 Garantir tradução de qualidade de documentos de 
trabalho em tempo hábil 

 Consulte regularmente colegas, dicionários / 
glossários especializados, bancos de dados, etc. 

 Verifique as fontes de referência adequadas 
Ter um bom conhecimento prático da Ferramenta de 
Tradução Assistida por Computador (CATT) 

Interpretação de Bacharelado, 
Estudos de Línguas de 
Tradução, Lingüística ou áreas 
de estudos relacionadas 

Ou 
 
Doze (12) anos de 
experiência relevante, 
dos quais sete (7) anos 
a nível de gestão / 
perito e quatro (4) anos 
a nível de supervisão. 

Intérprete / Tradutor (P4) 
(Inglês) 

 Fornecer interpretação simultânea durante 
conferências, reuniões, discussões em 
audiências, etc;  

 Fornecer consecutivo, ligação e outras formas de 
interpretação sempre que necessário; 

 Verifique as referências apropriadas para garantir 
a compreensão e o uso exatos das terminologias 
técnicas da UA 

 Consulte colegas e dicionários / glossários 
técnicos especializados 

 Mantenha-se a par dos desenvolvimentos no 
campo da língua, tanto nas línguas de origem 
como de destino, compilando e atualizando 
regularmente terminologias, frases, acrônimos e 

Mestrado em Interpretação, 
Estudos da Linguagem de 
Tradução, Lingüística ou áreas 
de estudos relacionadas 
 
Ou  
 
Interpretação de Bacharelado, 
Estudos de Línguas de 
Tradução, Lingüística ou áreas 
de estudos relacionadas 

Dez (10) - Anos de 
experiência relevante 
dos quais sete (7) anos 
a nível de gestão / perito 
e Quatro (4) anos a 
nível de supervisão. 
 
Ou 
 
Doze (12) anos de 
experiência relevante, 
dos quais sete (7) anos 
a nível de gestão / 
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QUALIFICAÇÃO MÍNIMA DE 

EDUCAÇÃO 
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expressões especiais específicas, a fim de 
ampliar o estoque de vocabulário com o objetivo 
de aprimorar habilidades e habilidades 

 Ajude a desenvolver terminologia / léxicos da UA 

 Garantir tradução de qualidade de documentos de 
trabalho em tempo hábil 

 Consulte regularmente colegas, dicionários / 
glossários especializados, bancos de dados, etc. 

 Verifique as fontes de referência adequadas 
Ter um bom conhecimento prático da Ferramenta de 
Tradução Assistida por Computador (CATT) 

perito e quatro (4) anos 
a nível de supervisão. 

Intérprete / Tradutor (P4) 
(Francês) 

 Fornecer interpretação simultânea durante 
conferências, reuniões, discussões em 
audiências, etc;  

 Fornecer consecutivo, ligação e outras formas de 
interpretação sempre que necessário; 

 Verifique as referências apropriadas para garantir 
a compreensão e o uso exatos das terminologias 
técnicas da UA 

 Consulte colegas e dicionários / glossários 
técnicos especializados 

 Mantenha-se a par dos desenvolvimentos no 
campo da língua, tanto nas línguas de origem 
como de destino, compilando e atualizando 
regularmente terminologias, frases, acrônimos e 
expressões especiais específicas, a fim de 
ampliar o estoque de vocabulário com o objetivo 
de aprimorar habilidades e habilidades 

 Ajude a desenvolver terminologia / léxicos da UA 

 Garantir tradução de qualidade de documentos de 
trabalho em tempo hábil 

 Consulte regularmente colegas, dicionários / 
glossários especializados, bancos de dados, etc. 

 Verifique as fontes de referência adequadas 

Mestrado em Interpretação, 
Estudos da Linguagem de 
Tradução, Lingüística ou áreas 
de estudos relacionadas 
 
Ou  
 
Interpretação de Bacharelado, 
Estudos de Línguas de 
Tradução, Lingüística ou áreas 
de estudos relacionadas 

Dez (10) - Anos de 
experiência relevante 
dos quais sete (7) anos 
a nível de gestão / perito 
e Quatro (4) anos a 
nível de supervisão. 
 
Ou 
 
Doze (12) anos de 
experiência relevante, 
dos quais sete (7) anos 
a nível de gestão / 
perito e quatro (4) anos 
a nível de supervisão.  
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QUALIFICAÇÃO MÍNIMA DE 

EDUCAÇÃO 
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Ter um bom conhecimento prático da Ferramenta de 
Tradução Assistida por Computador (CATT) 

Intérprete / Tradutor (P4) 
(português) 

 Fornecer interpretação simultânea durante 
conferências, reuniões, discussões em 
audiências, etc;  

 Fornecer consecutivo, ligação e outras formas de 
interpretação sempre que necessário; 

 Verifique as referências apropriadas para garantir 
a compreensão e o uso exatos das terminologias 
técnicas da UA 

 Consulte colegas e dicionários / glossários 
técnicos especializados 

 Mantenha-se a par dos desenvolvimentos no 
campo da língua, tanto nas línguas de origem 
como de destino, compilando e atualizando 
regularmente terminologias, frases, acrônimos e 
expressões especiais específicas, a fim de 
ampliar o estoque de vocabulário com o objetivo 
de aprimorar habilidades e habilidades 

 Ajude a desenvolver terminologia / léxicos da UA 

 Garantir tradução de qualidade de documentos de 
trabalho em tempo hábil 

 Consulte regularmente colegas, dicionários / 
glossários especializados, bancos de dados, etc. 

 Verifique as fontes de referência adequadas 
Ter um bom conhecimento prático da Ferramenta de 
Tradução Assistida por Computador (CATT) 

Mestrado em Interpretação, 
Estudos da Linguagem de 
Tradução, Lingüística ou áreas 
de estudos relacionadas 
 
Ou  
 
Interpretação de Bacharelado, 
Estudos de Línguas de 
Tradução, Lingüística ou áreas 
de estudos relacionadas 

Dez (10) - Anos de 
experiência relevante 
dos quais sete (7) anos 
a nível de gestão / perito 
e Quatro (4) anos a 
nível de supervisão.  
 
Ou 
 
Doze (12) anos de 
experiência relevante, 
dos quais sete (7) anos 
a nível de gestão / perito 
e quatro (4) anos a nível 
de supervisão. 

COMÉRCIO DE MERCADORIAS E DIREÇÃO DE CONCORRÊNCIA 

Diretor de Comércio de 
Bens e Concorrência (D1) 

 Supervisionar o trabalho da Secretaria na 
implementação dos Protocolos sobre Comércio 
de Bens e Concorrência, incluindo seus 
instrumentos subsidiários.  

 Supervisionar o trabalho da Secretaria no 
aumento da cooperação nas áreas de Acesso a 

Um mínimo de um Mestrado 

nas áreas de Comércio 

Internacional, Economia, 

Relações Internacionais, 

Política de Desenvolvimento 

15 anos de experiência 

de trabalho em uma 

profissão relacionada 

aPolíticas de 

concorrência Comércio 
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QUALIFICAÇÃO MÍNIMA DE 
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EXPERIÊNCIA 

Mercados; Regras de Origem; Remédios 
comerciais; e Medidas Não Tarifárias (NTMs) 

 Supervisionar o trabalho da Secretaria no 
fortalecimento da cooperação nas áreas de 
Barreiras Técnicas ao Comércio, Barreiras Não 
Tarifárias e Medidas Sanitárias e Fitossanitárias;  

 Atuar como Secretariado da Comissão do 
Comércio de Bens e da Comissão da 
Concorrência e seus órgãos subsidiários, a fim 
de assegurar o seu bom funcionamento;  

 Fornecer relatórios factuais de alta qualidade, 
notas de aconselhamento técnico e outras notas 
de informação relevantes para permitir o bom 
funcionamento do Comitê de Comércio de Bens, 
do Comitê de Concorrência e seus órgãos 
subsidiários; 

 Elaborar formatos e procedimentos de trabalho 
para recebimento de notificações e sua 
circulação aos Estados Partes;  

 Liderar iniciativas de assistência técnica e 
capacitação para permitir que os Estados Partes 
implementem os Protocolos sobre Comércio de 
Bens e Concorrência, incluindo seus 
instrumentos subsidiários;  

 Projetar e manter um banco de dados 
abrangente da tabela de tarifas de cada Estado 
Parte, incluindo as tabelas de tarifas das uniões 
aduaneiras;  

 Realizar pesquisas e auxiliar outras diretorias do 
Secretariado em todos os assuntos relacionados 
aos Protocolos sobre Comércio de Bens e 
Concorrência, sempre que seja necessária 
especialização nesses tópicos, por exemplo, no 

Internacional, Direito, 

Administração de Empresas ou 

outra disciplina relevante. 

 

internacional, comércio 

de mercadorias, 

economia, relações 

internacionais, política 

de desenvolvimento 

internacional, direito, 

administração de 

empresas ou outra 

disciplina relevante. 

Essa experiência deve 

incluir pelo menos 7 

anos de trabalho em 

cargo de nível 

gerencial. 
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contexto de casos de solução de controvérsias e 
de atividades de assistência técnica; 

 Liderar a colaboração e desenvolver boas 
relações de trabalho e parcerias com 
organizações relevantes  

 Supervisionar a implementação do Protocolo da 
Política de Concorrência; 

 Fornecer diretrizes de política e facilitação da 
implementação de uma política de concorrência 
continental;  

 Estabelecer e operacionalizar a Rede Africana 
da Concorrência de autoridades nacionais e 
regionais da concorrência para promover a 
cooperação e harmonização da regulamentação 
da concorrência no continente;  

 Auxiliar os Estados Partes a desenvolver 
políticas de concorrência e implementar leis de 
concorrência em conformidade com os objetivos 
do AfCFTA;  

 Fornecer aconselhamento técnico adequado e 
outros conselhos relacionados com o AfCFTA e 
documentação exigida aos representantes dos 
Estados Membros que participam nas reuniões e 
assegurar a produção e divulgação oportuna das 
atas das reuniões técnicas;  

 Coordenar e facilitar programas de assistência 
técnica, diálogo político sobre política de 
concorrência, estudos e advocacia para fazer 
avançar a política de concorrência que aborda 
os desafios no continente;  

 Assegurar a cooperação com os órgãos 
regionais responsáveis pela regulação da 
concorrência;  
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POSIÇÕES RESPONSABILIDADES 
QUALIFICAÇÃO MÍNIMA DE 

EDUCAÇÃO 
EXPERIÊNCIA 

 Identificar os desafios da política de 
concorrência na África e propor atividades ou 
iniciativas para enfrentá-los;  

 Avançar e colocar a agenda da política de 
concorrência para a África em organizações 
internacionais como a OMC e a UNCTAD. 

Secretário (bilíngue) 
(GSA5) 

 Capaz de comunicar e lidar com 
correspondência em quaisquer duas línguas 
oficiais da UA 

 Mantém um diário do Diretor / chefe e o informa 
adequadamente e oportunamente, Recebe e 
mantém a correspondência adequada na 
Divisão, Solicita ação,  

 Fornece suporte para o fornecimento de arranjos 
logísticos, implementação de atividades e 
fornecimento de atualizações, estabelece uma 
ligação eficaz com as partes interessadas 
internas e externas, acompanha as decisões da 
reunião e os resultados da correspondência e 
garante a sua implementação  

 Elabora um esboço de comunicação de 
escritório de rotina e auxilia na compilação de 
dados e informações para fins de relatório, 
contribui para a criação, melhoria e manutenção 
de sistemas de registro e recuperação, mantém 
bons procedimentos de nomenclatura de 
arquivos de computador 

  Rascunho de solicitações iniciais sobre 
fornecimento e manutenção de instalações e 
materiais de escritório 

Diploma em serviços 
administrativos, gestão de 
escritório, secretariado e 
estudos relacionados com o 
escritório com 3 anos de 
experiência de trabalho de 
secretariado bilíngüe relevante 
em organização pública, missão 
diplomática, organização 
internacional ou organizações 
não governamentais 
internacionais. 
 
Os candidatos que são titulares 
do diploma de bacharel em 
Serviços Administrativos, 
Gestão de Escritórios, 
Secretariado e Estudos 
relacionados ao escritório 
devem ter um mínimo de 2 anos 
de experiência de trabalho de 
secretariado bilíngüe relevante 
em organização pública, missão 
diplomática, organização 
internacional ou organizações 
não governamentais 
internacionais. 

3 anos ou 2 anos 

 

1 ano na função de 
supervisão (se a 
posição envolver a 
função de supervisão, 
como supervisor de 
segurança, etc.)  

 



45 | P á g i n a  

 

POSIÇÕES RESPONSABILIDADES 
QUALIFICAÇÃO MÍNIMA DE 
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Assistente de registro 
sênior GSA3 

 Receber, registrar, processar e encaminhar 
correspondência / correspondência de entrada e 
saída para o destinatário relevante 

  Digitalize e digitalize correspondências e 
registros recebidos 

 Classifique, organize, mantenha, armazene e 
recupere registros de escritório com precisão  

 Criar e garantir registros apropriados de 
classificação eletrônica 

 Garantir a categorização dos registros de acordo 
com o Plano de Arquivo 

 Arquive todos os arquivos físicos, incluindo 
pessoal (aberto e confidencial), financeiro, 
arquivos jurídicos e garanta sua custódia segura 

 Garantir que elementos de metadados precisos 
de registros sejam capturados para upload no 
sistema de registros eletrônicos para 
arquivamento eletrônico 

 Crie novas pastas e arquivos e descarte os 
arquivos antigos de acordo com o cronograma 
de retenção estabelecido 

 Mantenha os registros seguros e protegidos em 
um lugar adequado 

 Manter arquivos, garantir que os arquivos sejam 
armazenados de forma adequada e acessíveis  

 Mantenha um registro de todos os arquivos de 
saída para garantir que os documentos sejam 
devolvidos a tempo 

 Atender reuniões departamentais e garantir a 
distribuição de documentos de trabalho aos 
participantes da reunião.  

 Garantir a confidencialidade e a não divulgação 
de registros 

 Um mínimo de Diploma em 
Gestão / Administração de 
Escritórios ou Gestão de 
Registros de uma instituição 
reconhecida 
  

 É necessário que os 
candidatos possuam um 
diploma de bacharel em 
Gestão / Administração de 
Escritórios ou Gestão de 
Registros de uma instituição 
reconhecida 

3 anos de experiência 
profissional relevante 
em gerenciamento de 
registros / registros ou 
funções 
administrativas. 
 
Experiência relevante 
de 1 ano emRegistro / 
Gerenciamento de 
registros ou funções 
administrativas. 
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POSIÇÕES RESPONSABILIDADES 
QUALIFICAÇÃO MÍNIMA DE 

EDUCAÇÃO 
EXPERIÊNCIA 

 Garantir que um sistema de arquivamento 
confiável, preciso e eficiente seja mantido de 
acordo com a Política de Gestão de Arquivos e 
Registros 

 Fornece respostas a perguntas por meio de 
pesquisa e recuperação de registros  

 Manter sistema de registros de movimentação de 
arquivos dentro do escritório 

Assistente Administrativo 
(GSA5)  
 

 Fornece suporte operacional da divisão em 
tempo hábil, auxilia no planejamento de 
atividades, prepara cronogramas de trabalho 
operacional e acompanha a implementação 

 Coordena e / ou se envolve em assistência 
técnica e / ou trabalho logístico, 

 Auxilia na criação, melhoria e manutenção de 
processos e sistemas operacionais, 

 Prepara a comunicação do escritório em nível 
operacional e fornece atualizações e relatórios 
preliminares 

 Auxilia na compilação e manutenção de dados e 
informações para elaboração, execução e 
acompanhamento de orçamentos e atividades 

 Faz a ligação com o HRMD e outra divisão para 
fornecer suporte em primeira mão em áreas 
como, mas não se limitando a, Protocolo, 
Aquisições e Gestão de Viagens; Gerenciamento 
de licenças, gerenciamento de contratos, 
gerenciamento de orçamento; questões de 
interpretação, tradução e arranjo do local, 
respectivamente 

Diploma em Gestão de 
Negócios, Administração de 
Empresas ou qualquer área 
relacionada de uma instituição 
de ensino reconhecida  
 
 
 
Candidatos titulares do diploma 
de Bacharel em Gestão de 
Negócios, Administração de 
Empresas ou qualquer área 
relacionada de uma instituição 
de ensino reconhecida  
 

3 anos de experiência 
profissional relevante 
em trabalho 
administrativo e / ou de 
secretariado. 
 
2 anos de experiência 
profissional relevante 
em trabalho 
administrativo e / ou de 
secretariado. 

  

Assistente Administrativo 
- Divisão GSA 5  

 Fornece suporte operacional da divisão em 
tempo hábil, auxilia no planejamento de 
atividades, prepara cronogramas de trabalho 
operacional e acompanha a implementação 

Diploma em Gestão de 
Negócios, Administração de 
Empresas ou qualquer área 

3 anos de experiência 
profissional relevante 
em trabalho 



47 | P á g i n a  

 

POSIÇÕES RESPONSABILIDADES 
QUALIFICAÇÃO MÍNIMA DE 

EDUCAÇÃO 
EXPERIÊNCIA 

 Coordena e / ou se envolve em assistência 
técnica e / ou trabalho logístico, 

 Auxilia na criação, melhoria e manutenção de 
processos e sistemas operacionais, 

 Prepara a comunicação do escritório em nível 
operacional e fornece atualizações e relatórios 
preliminares 

 Auxilia na compilação e manutenção de dados e 
informações para elaboração, execução e 
acompanhamento de orçamentos e atividades 

 Faz a ligação com o HRMD e outra divisão para 
fornecer suporte em primeira mão em áreas 
como, mas não se limitando a, Protocolo, 
Aquisições e Gestão de Viagens; Gerenciamento 
de licenças, gerenciamento de contratos, 
gerenciamento de orçamento; questões de 
interpretação, tradução e arranjo do local, 
respectivamente 

relacionada de uma instituição 
de ensino reconhecida  
 
 
 
Candidatos titulares do diploma 
de Bacharel em Gestão de 
Negócios, Administração de 
Empresas ou qualquer área 
relacionada de uma instituição 
de ensino reconhecida  
 

administrativo e / ou de 
secretariado. 
 
2 anos de experiência 
profissional relevante 
em trabalho 
administrativo e / ou de 
secretariado. 

  

DIVISÃO DE ACESSO AO MERCADO 

Chefe de Divisão - Acesso 
ao Mercado (P5) 
 

 Definir a visão da Divisão de Acesso ao Mercado 
e definir e liderar sua estratégia geral; 

 Garantir a gestão de risco adequada e 
estratégias de mitigação para a divisão; 

 Contribuir para o desenvolvimento do plano de 
continuidade de negócios da Diretoria e garantir 
a sua implementação ao nível da divisão; 

 Supervisionar o pessoal da divisão no que diz 
respeito à organização e avaliação de 
desempenho; 

 Liderar o desenho de estratégias e políticas 
consistentes com os objetivos da Diretoria, a fim 
de abordar as questões pertinentes na área em 
questão; 

Mestrado ou equivalente em um 
Quantitativo em Economia, 
Direito do Comércio 
Internacional ou Direito; 
 

 

Um mínimo de doze 
(12) anos de 
experiência profissional 
relevante na área de 
política comercial a 
nível regional ou 
multilateral, dos quais 
sete (7) anos devem 
ser a nível de gestão; 
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POSIÇÕES RESPONSABILIDADES 
QUALIFICAÇÃO MÍNIMA DE 

EDUCAÇÃO 
EXPERIÊNCIA 

 Atuar como secretariado do Comitê de Comércio 
de Bens e de seus órgãos subsidiários, a fim de 
assegurar o funcionamento eficaz desses 
subcomitês; 

 Preparação do Plano de Ação Anual e seus 
recursos correspondentes para a Divisão; 

 Representar o Secretariado do AfCFTA e 
explicar a sua posição em conferências e 
eventos quando solicitado; 

 Contribuir para a preparação de relatórios 
financeiros e de execução orçamentária 
periódicos e monitorar a execução orçamentária 
em nível de divisão; 

 Envolver as partes interessadas nos Estados 
Membros e CERs na concepção e 
implementação das estratégias necessárias; e 

 Investir em parcerias e relacionamentos 
estratégicos para impulsionar o crescimento; 

 Realizar quaisquer outras tarefas que possam 
ser atribuídas pelo Diretor conforme necessário, 
incluindo trabalhar em uma série de questões 
para melhorar os vínculos entre a Divisão e 
outras Divisões da Diretoria. 

Diretor Principal de 
Acesso ao Mercado (P4) 

 Realizar pesquisas e análises e preparar 
relatórios sobre questões de acesso ao mercado 
relacionadas a áreas substantivas de trabalho da 
Divisão; 

 Fornecer informações aos delegados, colegas, 
alta administração e outras organizações 
intergovernamentais sobre questões 
substantivas dentro da responsabilidade da 
Divisão; 

Mestrado ou equivalente em um 
Quantitativo em Economia, 
Direito do Comércio 
Internacional ou Direito; 
 

Ou 

Bacharelado ou equivalente em 
um Quantitativo em Economia, 

10 (dez) anos de 
experiência relevante e 
progressivamente 
responsável, dos quais 
6 (seis) anos devem 
ser de nível gerencial 
ou de especialista 
envolvendo pelo menos 
3 (três) anos de função 
de supervisão. 
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POSIÇÕES RESPONSABILIDADES 
QUALIFICAÇÃO MÍNIMA DE 

EDUCAÇÃO 
EXPERIÊNCIA 

 Auxiliar mais colegas seniores no apoio aos 
órgãos atendidos pela Divisão (comitês, grupos 
de negociação, etc.), conforme necessário; 

 Fornecer um número significativo de atividades 
de assistência técnica e treinamento em áreas 
substantivas do trabalho da Divisão; 

 Contribuir para o desenvolvimento de material de 
treinamento; 

 Desenvolver conhecimentos em assuntos 
técnicos relacionados ao trabalho da Divisão; 

 Participar e fornecer suporte às atividades de 
divulgação da Divisão; 

 Realizar quaisquer outras tarefas que possam 
ser atribuídas pelo Chefe de Divisão conforme 
necessário, incluindo trabalhar em uma série de 
questões para melhorar os vínculos entre a 
Divisão e outras Divisões da Diretoria. 

Direito do Comércio 
Internacional ou Direito; 

12 (doze) anos de 
experiência profissional 
relevante e 
progressivamente 
responsável, dos quais 
6 (seis) e 3 (três) anos 
de experiência devem 
ser de nível gerencial 
ou de especialista e em 
uma função de 
supervisão, 
respectivamente. 

Diretor de Programa 
Sênior - Acesso ao 
Mercado (P3) 

 Acompanhar a implementação dos Cronogramas 
de Concessão Tarifária a nível dos Estados 
Partes e não Estados Partes, em particular para 
os Países de Língua Francesa 

 Participar de reuniões, seminários para 
potencializar a efetiva implementação dos 
Cronogramas de Concessão Tarifária; 

 Preparar notas conceituais, planos de trabalho 
anuais em questões relacionadas às 
Concessões Tarifárias  

 Realizar workshops de sensibilização sobre os 
Cronogramas de Concessão Tarifária e propor 
medidas corretivas sempre que necessário com 
base no feedback recebido através de tais 
workshops 

Mestrado universitário em 
comércio internacional, 
economia do desenvolvimento, 
relações internacionais, 
negócios internacionais, direito 
internacional, ciência política ou 
disciplinas relevantes 

 

Ou  

Bacharelado universitário em 
comércio internacional, 
economia do desenvolvimento, 
relações internacionais, 
negócios internacionais, direito 

Sete (7) anos de 
experiência profissional 
relevanteForados quais 
3 anos a nível de 
supervisão. 
 
Dez (10)anos de 
experiência profissional 
relevanteForados quais 
3 anos a nível de 
supervisão. 
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POSIÇÕES RESPONSABILIDADES 
QUALIFICAÇÃO MÍNIMA DE 

EDUCAÇÃO 
EXPERIÊNCIA 

 Elaborar formatos e procedimentos de trabalho 
para recebimento de notificações e sua 
circulação aos Estados Partes;  

 Servir de liderança na prestação de assistência 
técnica e iniciativas de capacitação para permitir 
que os Estados Partes implementem as Listas 
de Concessão Tarifária; 

 Realizar quaisquer outras tarefas que possam 
ser atribuídas pelo Chefe de Divisão conforme 
necessário, incluindo trabalhar em uma série de 
questões para melhorar os vínculos entre a 
Divisão e outras Divisões da Diretoria. 

internacional, ciência política ou 
disciplinas relevantes 

 

Oficial de programa - 
Acesso ao mercado (P2) 
 

 Manter um banco de dados abrangente da 
tabela de tarifas de cada Estado Parte, incluindo 
as tabelas de tarifas das uniões aduaneiras;  

 Desenvolver boas relações de trabalho e 
parcerias com organizações relevantes 

 Auxiliar o Comitê de Comércio de Bens para 
garantir seu bom funcionamento 

 Elaborar plano de trabalho do projeto, 
documentação adequada e relatórios de todas 
as atividades, incluindo quaisquer outras 
questões relevantes relacionadas com o trabalho 
de Concessão Tarifária; 

 Auxiliar no desenvolvimento de planos de 
trabalho e programas trimestrais da Divisão; 

 Auxiliar no desenvolvimento de indicadores para 
o monitoramento e avaliação do programa de 
trabalho em Concessão Tarifária 

 Servir como ponto focal para o monitoramento e 
avaliação do programa de trabalho da Divisão; 

 Participar de reuniões de instituições do AfCFTA, 
em particular reuniões do Comitê de Comércio 
de Bens e outras oficinas de capacitação '; 

Bacharelado em comércio 
internacional, economia do 
desenvolvimento, relações 
internacionais, negócios 
internacionais, direito 
internacional, ciência política ou 
disciplinas relevantes 

Ou  

Mestrado em comércio 
internacional, economia do 
desenvolvimento, relações 
internacionais, negócios 
internacionais, direito 
internacional, ciência política ou 
disciplinas relevantes 

 

cinco (5) anos de 
experiência 
profissionalnonas áreas 
relevantes, a 
experiência em 
supervisão será uma 
vantagem 
 
ou  
 
 
dois (2) anos de 
experiência 
profissionalnonas áreas 
relevantes, a 
experiência em 
supervisão será uma 
vantagem 



51 | P á g i n a  

 

POSIÇÕES RESPONSABILIDADES 
QUALIFICAÇÃO MÍNIMA DE 

EDUCAÇÃO 
EXPERIÊNCIA 

 Preparar relatórios de progresso e coordenar a 
contribuição da Divisão para o relatório anual do 
Secretário-Geral; 

 Realizar quaisquer outras tarefas que possam 
ser atribuídas pelo Chefe de Divisão conforme 
necessário, incluindo trabalhar em uma série de 
questões para melhorar os vínculos entre a 
Divisão e outras Divisões da Diretoria. 

Oficial de programa - 
Acesso ao mercado (P2) 
 

 Manter um banco de dados abrangente da 
tabela de tarifas de cada Estado Parte, incluindo 
as tabelas de tarifas das uniões aduaneiras;  

 Desenvolver boas relações de trabalho e 
parcerias com organizações relevantes 

 Auxiliar o Comitê de Comércio de Bens para 
garantir seu bom funcionamento 

 Elaborar plano de trabalho do projeto, 
documentação adequada e relatórios de todas 
as atividades, incluindo quaisquer outras 
questões relevantes relacionadas com o trabalho 
de Concessão Tarifária; 

 Auxiliar no desenvolvimento de planos de 
trabalho e programas trimestrais da Divisão; 

 Auxiliar no desenvolvimento de indicadores para 
o monitoramento e avaliação do programa de 
trabalho em Concessão Tarifária 

 Servir como ponto focal para o monitoramento e 
avaliação do programa de trabalho da Divisão; 

 Participar de reuniões de instituições do AfCFTA, 
em particular reuniões do Comitê de Comércio 
de Bens e outras oficinas de capacitação '; 

 Preparar relatórios de progresso e coordenar a 
contribuição da Divisão para o relatório anual do 
Secretário-Geral; 

Bacharelado em comércio 
internacional, economia do 
desenvolvimento, relações 
internacionais, negócios 
internacionais, direito 
internacional, ciência política ou 
disciplinas relevantes 

Ou  

Mestrado em comércio 
internacional, economia do 
desenvolvimento, relações 
internacionais, negócios 
internacionais, direito 
internacional, ciência política ou 
disciplinas relevantes 

  

cinco (5) anos de 
experiência 
profissionalnonas áreas 
relevantes, a 
experiência em 
supervisão será uma 
vantagem 
 
ou  
 
 
dois (2) anos de 
experiência 
profissionalnonas áreas 
relevantes, a 
experiência em 
supervisão será uma 
vantagem 
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POSIÇÕES RESPONSABILIDADES 
QUALIFICAÇÃO MÍNIMA DE 

EDUCAÇÃO 
EXPERIÊNCIA 

 Realizar quaisquer outras tarefas que possam 
ser atribuídas pelo Chefe de Divisão conforme 
necessário, incluindo trabalhar em uma série de 
questões para melhorar os vínculos entre a 
Divisão e outras Divisões da Diretoria. 

Diretor de Programa 
Júnior - Acesso ao 
Mercado (P1)  
 

 Desenvolver uma base de dados dos pontos 
focais dos Estados Partes, Estados não Partes e 
Uniões Aduaneiras; 

 Fazer a ligação com outras Direcções 
relevantes, incluindo a Direcção das Alfândegas, 
na actualização dos Estados Partes, não 
Estados Partes e Lista de Concessões Tarifárias 
da União Aduaneira; 

 Participar de reuniões de instituições do AfCFTA, 
em particular reuniões do Comitê de Comércio 
de Bens e outras oficinas de capacitação '; 

 Desenvolver mecanismos para avaliar o impacto 
das reuniões e workshops de capacidade 
comercial; 

 Auxiliar no Agendamento de reuniões da 
Divisão, incluindo a preparação de memorandos 
e orçamento;  

  Realizar quaisquer outras tarefas que possam 
ser atribuídas pelo Chefe de Divisão conforme 
necessário, incluindo trabalhar em uma série de 
questões para melhorar os vínculos entre a 
Divisão e outras Divisões da Diretoria. 

Bacharelado em comércio 
internacional, economia do 
desenvolvimento, relações 
internacionais, negócios 
internacionais, direito 
internacional, ciência política ou 
disciplinas relevantes 

 

dois (2) anos de 
experiência 
profissionalnonas áreas 
relevantes, a 
experiência em 
supervisão será uma 
vantagem 

REGRAS DE DIVISÃO DE ORIGEM 

Chefe de Divisão - Regras 
de Origem (P5) 
 

 Definir a visão para a Divisão RoO e definir e 
liderar sua estratégia geral;  

 Supervisionar o pessoal da divisão no que diz 
respeito à organização e avaliação de 
desempenho;  

Um mínimo de um Mestrado 

nas áreas de Comércio 

Internacional, Economia, 

Relações Internacionais, 

Política de Desenvolvimento 

15 anos de experiência 

de trabalho em uma 

profissão relacionada 

aPolíticas de 

concorrência Comércio 



53 | P á g i n a  

 

POSIÇÕES RESPONSABILIDADES 
QUALIFICAÇÃO MÍNIMA DE 

EDUCAÇÃO 
EXPERIÊNCIA 

 Liderar o desenho de estratégias e políticas 
consistentes com os objetivos da Diretoria, a fim 
de abordar as questões pertinentes na área em 
questão;  

 Atuar como secretariado do subcomitê de RoO, 
para garantir o funcionamento eficaz desse 
subcomitê;  

 Envolver as partes interessadas nos Estados 
Membros e CERs na concepção e 
implementação das estratégias necessárias;  

 Investir em parcerias e relacionamentos 
estratégicos para impulsionar o crescimento;  

 Preparação do Plano de Ação Anual e seus 
recursos correspondentes para a Divisão.  

 Representar o Secretariado do AfCFTA e 
explicar a sua posição em conferências e 
eventos quando solicitado; e 

 Contribuir para a preparação de relatórios 
financeiros e de execução orçamentária 
periódicos e monitorar a execução orçamentária 
em nível de divisão.  

Internacional, Direito, 

Administração de Empresas ou 

outra disciplina relevante. 

 

internacional, comércio 

de mercadorias, 

economia, relações 

internacionais, política 

de desenvolvimento 

internacional, direito, 

administração de 

empresas ou outra 

disciplina relevante. 

Essa experiência deve 

incluir pelo menos 7 

anos de trabalho em 

cargo de nível 

gerencial. 

 

Diretor Principal - Regras 
de Origem (P4) 

 Realizar pesquisas e análises e preparar 
relatórios sobre questões de RoO relacionadas a 
áreas substantivas do trabalho da Divisão; 

 Fornecer informações aos delegados, colegas, 
alta administração e outras organizações 
intergovernamentais sobre questões 
substantivas dentro da responsabilidade da 
Divisão; 

 Auxiliar mais colegas seniores no apoio aos 
órgãos atendidos pela Divisão (comitês, grupos 
de negociação, etc.), conforme necessário; 

Mestrado ou equivalente em um 
Quantitativo em Economia, 
Direito do Comércio 
Internacional ou Direito; 
 

Ou 

Bacharelado ou equivalente em 
um Quantitativo em Economia, 
Direito do Comércio 
Internacional ou Direito;  

10 (dez) anos de 
experiência relevante e 
progressivamente 
responsável, dos quais 
6 (seis) anos devem 
ser de nível gerencial 
ou de especialista 
envolvendo pelo menos 
3 (três) anos de função 
de supervisão. 
 
12 (doze) anos de 
experiência profissional 
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POSIÇÕES RESPONSABILIDADES 
QUALIFICAÇÃO MÍNIMA DE 

EDUCAÇÃO 
EXPERIÊNCIA 

 Fornecer um número significativo de atividades 
de assistência técnica e treinamento em áreas 
substantivas do trabalho da Divisão; 

 Contribuir para o desenvolvimento de material de 
treinamento; 

 Desenvolver conhecimentos em assuntos 
técnicos relacionados ao trabalho da Divisão; 

 Participar e fornecer suporte às atividades de 
divulgação da Divisão; 

 Realizar quaisquer outras tarefas que possam 
ser atribuídas pelo Chefe de Divisão conforme 
necessário, incluindo trabalhar em uma série de 
questões para melhorar os vínculos entre a 
Divisão e outras Divisões na Diretoria 

relevante e 
progressivamente 
responsável, dos quais 
6 (seis) e 3 (três) anos 
de experiência devem 
ser de nível gerencial 
ou de especialista e em 
uma função de 
supervisão, 
respectivamente. 

Oficial de Programa 
Sênior - Regras de Origem 
(P3) 
 

 Coordenar o trabalho das Uniões Aduaneiras na 
implementação do RoO; 

 Monitorar a implementação da RoO no nível dos 
Estados Partes e não Estados Partes 

 Participar de reuniões, seminários para 
aprimorar a implementação efetiva do RoO; 

 Preparar notas conceituais, planos de trabalho 
anuais sobre questões relacionadas a RoO  

 Realizar workshops de sensibilização no RoO e 
propor medidas corretivas sempre que 
necessário com base no feedback recebido por 
meio de tais workshops 

 Elaborar formatos e procedimentos de trabalho 
para recebimento de notificações e sua 
circulação aos Estados Partes;  

 Servir como líder na prestação de assistência 
técnica e iniciativas de capacitação para permitir 
que os Estados Partes implementem o RoO; 

 Realizar quaisquer outras tarefas que possam 
ser atribuídas pelo Chefe de Divisão conforme 

Mestrado universitário em 
comércio internacional, 
economia do desenvolvimento, 
relações internacionais, 
negócios internacionais, direito 
internacional, ciência política ou 
disciplinas relevantes 

 

Ou  

Bacharelado universitário em 
comércio internacional, 
economia do desenvolvimento, 
relações internacionais, 
negócios internacionais, direito 
internacional, ciência política ou 
disciplinas relevantes 

 

Sete (7) anos de 
experiência profissional 
relevanteForados quais 
3 anos a nível de 
supervisão. 
 
Dez (10)anos de 
experiência profissional 
relevanteForados quais 
3 anos a nível de 
supervisão. 
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POSIÇÕES RESPONSABILIDADES 
QUALIFICAÇÃO MÍNIMA DE 

EDUCAÇÃO 
EXPERIÊNCIA 

necessário, incluindo trabalhar em uma série de 
questões para melhorar os vínculos entre a 
Divisão e outras Divisões da Diretoria. 

Oficial de Programa - 
Regras de Origem (P2) 
 

 Manter um banco de dados abrangente da RoO 
de cada Estado Parte, incluindo a RoO de 
Uniões Aduaneiras;  

 Desenvolver boas relações de trabalho e 
parcerias com organizações relevantes 

 Auxiliar o subcomitê de RoO para garantir seu 
bom funcionamento 

 Desenvolver o plano de trabalho do projeto, 
documentação adequada e relatórios de todas 
as atividades, incluindo quaisquer outras 
questões relevantes relacionadas ao trabalho do 
RoO; 

 Auxiliar no desenvolvimento de planos de 
trabalho e programas trimestrais da Divisão; 

 Auxiliar no desenvolvimento de indicadores para 
o monitoramento e avaliação do programa de 
trabalho em RoO 

 Servir como ponto focal para o monitoramento e 
avaliação do programa de trabalho da Divisão; 

 Participar de reuniões de instituições do AfCFTA, 
em particular reuniões do Subcomitê de RoO e 
outras oficinas de capacitação '; 

 Preparar relatórios de progresso e coordenar a 
contribuição da Divisão para o relatório anual do 
Secretário-Geral; 

 Realizar quaisquer outras tarefas que possam 
ser atribuídas pelo Chefe de Divisão conforme 
necessário, incluindo trabalhar em uma série de 
questões para melhorar os vínculos entre a 
Divisão e outras Divisões da Diretoria.  

Bacharelado em comércio 
internacional, economia do 
desenvolvimento, relações 
internacionais, negócios 
internacionais, direito 
internacional, ciência política ou 
disciplinas relevantes 

Ou  

Mestrado em comércio 
internacional, economia do 
desenvolvimento, relações 
internacionais, negócios 
internacionais, direito 
internacional, ciência política ou 
disciplinas relevantes 

 

cinco (5) anos de 
experiência 
profissionalnonas áreas 
relevantes, a 
experiência em 
supervisão será uma 
vantagem 
 
ou  
 
 
dois (2) anos de 
experiência 
profissionalnonas áreas 
relevantes, a 
experiência em 
supervisão será uma 
vantagem 
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POSIÇÕES RESPONSABILIDADES 
QUALIFICAÇÃO MÍNIMA DE 

EDUCAÇÃO 
EXPERIÊNCIA 

Oficial de programa júnior 
- Regras de Origem (P1)  
 

 Desenvolver uma base de dados dos pontos 
focais dos Estados Partes, Estados não Partes e 
Uniões Aduaneiras; 

 Estabelecer a ligação com outras Direcções 
relevantes, incluindo a Direcção das Alfândegas, 
na atualização dos Estados Partes, Estados não 
Partes e RO da União Aduaneira; 

 Participar de reuniões de instituições do AfCFTA, 
em particular reuniões do Subcomitê de RoO e 
outras oficinas de capacitação '; 

 Desenvolver mecanismos para avaliar o impacto 
das reuniões e workshops de capacidade 
comercial; 

 Auxiliar no Agendamento de reuniões da 
Divisão, incluindo a preparação de memorandos 
e orçamento;  

  Realizar quaisquer outras tarefas que possam 
ser atribuídas pelo Chefe de Divisão conforme 
necessário, incluindo trabalhar em uma série de 
questões para melhorar os vínculos entre a 
Divisão e outras Divisões da Diretoria.  

Bacharelado em comércio 
internacional, economia do 
desenvolvimento, relações 
internacionais, negócios 
internacionais, direito 
internacional, ciência política ou 
disciplinas relevantes 

dois (2) anos de 
experiência 
profissionalnonas áreas 
relevantes, a 
experiência em 
supervisão será uma 
vantagem 

DIVISÃO DE MEDIDAS NÃO TARIFÁRIAS 

Chefe de Divisão - 
Medidas Não Tarifárias 
(P5)  
 

 Supervisionar a implementação pelos 
Estados Partes das disposições do Anexo 5 
sobre NTBs, Anexo 6 sobre TBT e Anexo 7 
sobre Medidas SPS do Protocolo sobre 
Comércio de Bens no âmbito do Acordo 
AfCFTA; 

 Harmonizar as legislações, regras e 
regulamentos e procedimentos em áreas 
relevantes de Medidas Não Tarifárias (NTMs) 
para a implementação do Acordo AfCFTA; 

Um mínimo de um Mestrado 

nas áreas de Comércio 

Internacional, Economia, 

Relações Internacionais, 

Política de Desenvolvimento 

Internacional, Direito, 

Administração de Empresas ou 

outra disciplina relevante. 

15 anos de experiência 

de trabalho em uma 

profissão relacionada 

aPolíticas de 

concorrência Comércio 

internacional, comércio 

de mercadorias, 

economia, relações 

internacionais, política 

de desenvolvimento 
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POSIÇÕES RESPONSABILIDADES 
QUALIFICAÇÃO MÍNIMA DE 

EDUCAÇÃO 
EXPERIÊNCIA 

 Formular e gerenciar programas de 
assistência técnica em apoio às questões de 
MNTs no âmbito do AfCFTA; 

 Formular conselhos e recomendações aos 
Estados Partes do AfCFTA em áreas 
relevantes das MNTs seguindo os 
instrumentos relevantes do Acordo do 
AfCFTA; 

 Desenvolver e formular planos e 
recomendações para a melhoria dos 
sistemas / funções / procedimentos / 
legislação para MNTs no âmbito do AfCFTA 
para impulsionar o comércio intra-africano; 

 Liderar e, quando necessário, basear-se na 
análise da prontidão para implementação dos 
regimes SPS já existentes nos Estados 
Membros do AfCFTA e recomendar medidas 
específicas para aumentar a transparência, 
especialmente no desenvolvimento de 
normas; 

 Prever e liderar uma metodologia e 
abordagem comuns para desenvolver 
propostas para abordar medidas SPS 
injustificadas de acordo com a orientação do 
Subcomité sobre SPS no âmbito do AfCFTA; 

 Identificar questões de desenvolvimento 
novas ou emergentes de potencial 
preocupação para os Estados Partes do 
AfCFTA nas áreas de MNTs, particularmente 
as de natureza regional, e conceber e 
desenvolver programas e aconselhamento 
político para as abordar; 

internacional, direito, 

administração de 

empresas ou outra 

disciplina relevante. 

Essa experiência deve 

incluir pelo menos 7 

anos de trabalho em 

cargo de nível 

gerencial. 

 

Diretor Principal - TBT / 
SPS / NTBs (P4) 

 Supervisionar a implementação pelos 
Estados Partes das disposições do Anexo 6 

Mestrado em comércio 
internacional, economia do 

10 (dez) anos de 
experiência relevante e 
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sobre Medidas TBT do Protocolo sobre 
Comércio de Bens no âmbito do Acordo 
AfCFTA; 

 Auxiliar na harmonização de legislações, 
regras e regulamentos e procedimentos em 
áreas relevantes do TBT para a 
implementação do Acordo AfCFTA; 

 Formular e gerenciar programas de 
assistência técnica em apoio às questões do 
TBT no âmbito do AfCFTA; 

 Formular conselhos e recomendações aos 
Estados Partes do AfCFTA em áreas 
relevantes do TBT seguindo os instrumentos 
relevantes do Acordo do AfCFTA; 

 Desenvolver e formular planos e 
recomendações para a melhoria dos 
sistemas / funções / procedimentos / 
legislação para o TBT ao abrigo do AfCFTA 
para impulsionar o comércio intra-africano; 

 Liderar e, quando necessário, basear-se na 
análise da prontidão para implementação dos 
regimes TBT já existentes nos Estados 
Membros da AfCFTA e recomendar medidas 
específicas para aumentar a transparência, 
especialmente no desenvolvimento de 
normas; 

 Prever e liderar uma metodologia e 
abordagem comuns para desenvolver 
propostas para abordar medidas TBT 
injustificadas de acordo com a orientação do 
Subcomitê sobre TBT no âmbito do AfCFTA; 

 Realizar quaisquer outras tarefas que possam 
ser atribuídas pelo Chefe de Divisão conforme 
necessário, incluindo trabalhar em uma série de 

desenvolvimento, relações 
internacionais, negócios 
internacionais, direito 
internacional, ciência política ou 
disciplinas relevantes 

 
 
OU  

 Bacharelado em comércio 
internacional, economia do 
desenvolvimento, relações 
internacionais, negócios 
internacionais, direito 
internacional, ciência política 
ou disciplinas relevantes 

progressivamente 
responsável, dos quais 
6 (seis) anos devem 
ser de nível gerencial 
ou de especialista 
envolvendo pelo menos 
3 (três) anos de função 
de supervisão. 
 
12 (doze) anos de 
experiência profissional 
relevante e 
progressivamente 
responsável, dos quais 
6 (seis) e 3 (três) anos 
de experiência devem 
ser de nível gerencial 
ou de especialista e em 
uma função de 
supervisão, 
respectivamente. 
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questões para melhorar os vínculos entre a 
Divisão e outras Divisões na Diretoria 

Oficial de programa sênior 
- TBT (P3) 

 Coordenar o trabalho das Uniões Aduaneiras na 
implementação do Anexo sobre TBT; 

 Monitorar a implementação do TBT ao nível dos 
Estados Partes e não Estados Partes; 

 Participar de reuniões, seminários para 
aprimorar a implementação efetiva do TBT; 

 Preparar notas conceituais, planos de trabalho 
anuais em questões relacionadas ao TBT;  

 Realizar oficinas de sensibilização sobre as 
questões do TBT e propor medidas corretivas 
sempre que necessário com base no feedback 
recebido por meio de tais oficinas; 

 Elaborar formatos e procedimentos de trabalho 
para recebimento de notificações e sua 
circulação aos Estados Partes;  

 Servir como líder no fornecimento de assistência 
técnica e iniciativas de capacitação para permitir 
que os Estados Partes implementem o TBT; 

 Realizar quaisquer outras tarefas que possam 
ser atribuídas pelo Chefe de Divisão conforme 
necessário, incluindo trabalhar em uma série de 
questões para melhorar os vínculos entre a 
Divisão e outras Divisões da Diretoria. 

Mestrado universitário em 
comércio internacional, 
economia do desenvolvimento, 
relações internacionais, 
negócios internacionais, direito 
internacional, ciência política ou 
disciplinas relevantes 

 

Ou  

Bacharelado universitário em 
comércio internacional, 
economia do desenvolvimento, 
relações internacionais, 
negócios internacionais, direito 
internacional, ciência política ou 
disciplinas relevantes 

 

Sete (7) anos de 
experiência profissional 
relevante Forados quais 
3 anos a nível de 
supervisão. 
 
Dez (10)anos de 
experiência profissional 
relevanteForados quais 
3 anos a nível de 
supervisão. 
 

Oficial de Programa 
Sênior - NTBs (P3) 

 Monitorar a implementação das NTBs a nível 
dos Estados Partes e não Estados Partes; 

 Participar de reuniões, seminários para melhorar 
a implementação efetiva das NTBs; 

 Elaborar notas conceituais, planos de trabalho 
anuais sobre questões relacionadas às NTBs;  

 Realizar workshops de sensibilização sobre as 
questões de NTBs e propor medidas corretivas 

Mestrado universitário em 
comércio internacional, 
economia do desenvolvimento, 
relações internacionais, 
negócios internacionais, direito 
internacional, ciência política ou 
disciplinas relevantes 

 

Sete (7) anos de 
experiência profissional 
relevanteForados quais 
3 anos a nível de 
supervisão. 
 
Dez (10)anos de 
experiência profissional 
relevanteForados quais 
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sempre que necessário com base no feedback 
recebido através de tais workshops; 

 Elaborar formatos e procedimentos de trabalho 
para recebimento de notificações e sua 
circulação aos Estados Partes;  

 Servir como líder na prestação de assistência 
técnica e iniciativas de capacitação para permitir 
que os Estados Partes implementem as NTBs; 

 Realizar quaisquer outras tarefas que possam 
ser atribuídas pelo Chefe de Divisão conforme 
necessário, incluindo trabalhar em uma série de 
questões para melhorar os vínculos entre a 
Divisão e outras Divisões da Diretoria. 

Ou  

Bacharelado universitário em 
comércio internacional, 
economia do desenvolvimento, 
relações internacionais, 
negócios internacionais, direito 
internacional, ciência política ou 
disciplinas relevantes 

 

3 anos a nível de 
supervisão. 

  

Oficial de programa sênior 
- SPS (P3) 

 Supervisionar a implementação pelos 
Estados Partes das disposições do Anexo 7 
sobre Medidas SPS do Protocolo sobre 
Comércio de Bens no âmbito do Acordo 
AfCFTA; 

 Auxiliar na harmonização de legislações, 
regras e regulamentos e procedimentos em 
áreas relevantes do SPS para a 
implementação do Acordo AfCFTA; 

 Formular e gerenciar programas de 
assistência técnica em apoio às questões 
SPS no âmbito do AfCFTA; 

 Formular conselhos e recomendações aos 
Estados Partes do AfCFTA em áreas 
relevantes das SPS, seguindo os 
instrumentos relevantes do Acordo do 
AfCFTA; 

 Desenvolver e formular planos e 
recomendações para a melhoria dos 
sistemas / funções / procedimentos / 

Mestrado universitário em 
comércio internacional, 
economia do desenvolvimento, 
relações internacionais, 
negócios internacionais, direito 
internacional, ciência política ou 
disciplinas relevantes 

 

Ou  

Bacharelado universitário em 
comércio internacional, 
economia do desenvolvimento, 
relações internacionais, 
negócios internacionais, direito 
internacional, ciência política ou 
disciplinas relevantes 

 

Sete (7) anos de 
experiência profissional 
relevanteForados quais 
3 anos a nível de 
supervisão. 
 
Dez (10)anos de 
experiência profissional 
relevanteForados quais 
3 anos a nível de 
supervisão. 
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legislação para SPS no âmbito do AfCFTA 
para impulsionar o comércio intra-africano; 

 Liderar e, quando necessário, basear-se na 
análise da prontidão para implementação dos 
regimes SPS já existentes nos Estados 
Membros do AfCFTA e recomendar medidas 
específicas para aumentar a transparência, 
especialmente no desenvolvimento de 
normas; 

 Prever e liderar uma metodologia e 
abordagem comuns para desenvolver 
propostas para abordar medidas SPS 
injustificadas de acordo com a orientação do 
Subcomité sobre SPS no âmbito do AfCFTA; 

 Realizar quaisquer outras tarefas que possam 
ser atribuídas pelo Chefe de Divisão conforme 
necessário, incluindo trabalhar em uma série de 
questões para melhorar os vínculos entre a 
Divisão e outras Divisões na Diretoria 

Oficial de programa - 
NTBs (P2) 

 Manter um banco de dados abrangente das 
NTBs de cada Estado Parte, incluindo as NTBs 
de Uniões Aduaneiras;  

 Desenvolver boas relações de trabalho e 
parcerias com organizações relevantes 

 Auxiliar o subcomitê de NTBs para garantir seu 
bom funcionamento 

 Desenvolver o plano de trabalho do projeto, 
documentação adequada e relatórios de todas 
as atividades, incluindo quaisquer outras 
questões relevantes relacionadas ao trabalho 
das NTBs; 

 Auxiliar no desenvolvimento de planos de 
trabalho e programas trimestrais da Divisão; 

Bacharelado em comércio 
internacional, economia do 
desenvolvimento, relações 
internacionais, negócios 
internacionais, direito 
internacional, ciência política ou 
disciplinas relevantes 

Ou  

Mestrado em comércio 
internacional, economia do 
desenvolvimento, relações 
internacionais, negócios 
internacionais, direito 

cinco (5) anos de 
experiência 
profissionalnonas áreas 
relevantes, a 
experiência em 
supervisão será uma 
vantagem 
 
ou  
 
 
dois (2) anos de 
experiência 
profissionalnonas áreas 
relevantes, a 
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 Auxiliar no desenvolvimento de indicadores para 
o monitoramento e avaliação do programa de 
trabalho sobre as NTBs; 

 Servir como ponto focal para o monitoramento e 
avaliação do programa de trabalho da Divisão; 

 Participar em reuniões de instituições do 
AfCFTA, em particular reuniões do Subcomité 
sobre BNT e outros workshops de capacitação '; 

 Preparar relatórios de progresso e coordenar a 
contribuição da Divisão para o relatório anual do 
Secretário-Geral; 

 Realizar quaisquer outras tarefas que possam 
ser atribuídas pelo Chefe de Divisão conforme 
necessário, incluindo trabalhar em uma série de 
questões para melhorar os vínculos entre a 
Divisão e outras Divisões da Diretoria. 

internacional, ciência política ou 
disciplinas relevantes 

 

experiência em 
supervisão será uma 
vantagem 

Oficial de programa - TBT 
/ SPS (P2) 

 Manter um banco de dados abrangente do TBT 
e SPS de cada Estado Parte, incluindo o TBT 
das Uniões Aduaneiras;  

 Desenvolver boas relações de trabalho e 
parcerias com organizações relevantes 

 Auxiliar o subcomitê de TBT e SPS para garantir 
seu bom funcionamento 

 Desenvolver o plano de trabalho do projeto, 
documentação adequada e relatórios de todas 
as atividades, incluindo quaisquer outras 
questões relevantes relacionadas ao trabalho do 
TBT e SPS; 

 Auxiliar no desenvolvimento de planos de 
trabalho e programas trimestrais da Divisão; 

 Auxiliar no desenvolvimento de indicadores para 
o monitoramento e avaliação do programa de 
trabalho sobre TBT e SPS; 

Bacharelado em comércio 
internacional, economia do 
desenvolvimento, relações 
internacionais, negócios 
internacionais, direito 
internacional, ciência política ou 
disciplinas relevantes 

Ou  

Mestrado em comércio 
internacional, economia do 
desenvolvimento, relações 
internacionais, negócios 
internacionais, direito 
internacional, ciência política ou 
disciplinas relevantes 

 

cinco (5) anos de 
experiência 
profissionalnonas áreas 
relevantes, a 
experiência em 
supervisão será uma 
vantagem 
 
ou  
 
 
dois (2) anos de 
experiência 
profissionalnonas áreas 
relevantes, a 
experiência em 
supervisão será uma 
vantagem 
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 Servir como ponto focal para o monitoramento e 
avaliação do programa de trabalho da Divisão; 

 Participar de reuniões de instituições do AfCFTA, 
em particular reuniões do Subcomitê sobre TBT 
e SPS, e outros workshops de capacitação '; 

 Preparar relatórios de progresso e coordenar a 
contribuição da Divisão para o relatório anual do 
Secretário-Geral; 

 Realizar quaisquer outras tarefas que possam 
ser atribuídas pelo Chefe de Divisão conforme 
necessário, incluindo trabalhar em uma série de 
questões para melhorar os vínculos entre a 
Divisão e outras Divisões da Diretoria. 

Programa Júnior - Oficial 
BT (P1) 

 Desenvolver uma base de dados dos pontos 
focais dos Estados Partes, Estados não Partes e 
Uniões Aduaneiras; 

 Fazer a ligação com outras Direcções 
relevantes, incluindo a Direcção das Alfândegas 
na actualização do TBT dos Estados Partes, 
Estados não Partes e União Aduaneira; 

 Participar nas reuniões das instituições do 
AfCFTA, em particular nas reuniões do 
Subcomité sobre TBT e em outras oficinas de 
capacitação '; 

 Desenvolver mecanismos para avaliar o impacto 
das reuniões e workshops de capacidade 
comercial; 

 Auxiliar no Agendamento de reuniões da 
Divisão, incluindo a preparação de memorandos 
e orçamento;  

  Realizar quaisquer outras tarefas que possam 
ser atribuídas pelo Chefe de Divisão conforme 
necessário, incluindo trabalhar em uma série de 

Bacharelado em comércio 
internacional, economia do 
desenvolvimento, relações 
internacionais, negócios 
internacionais, direito 
internacional, ciência política ou 
disciplinas relevantes 

 

dois (2) anos de 
experiência 
profissionalnoas áreas 
relevantes 
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questões para melhorar os vínculos entre a 
Divisão e outras Divisões da Diretoria. 

Programa Júnior - Oficial 
SPS (P1) 

 Desenvolver uma base de dados dos pontos 
focais dos Estados Partes, Estados não Partes e 
Uniões Aduaneiras; 

 Estabelecer ligação com outras Direcções 
relevantes, incluindo a Direcção das Alfândegas, 
na atualização dos Estados Partes, Estados não 
Partes e SPS da União Aduaneira; 

 Participar nas reuniões das instituições do 
AfCFTA, em particular nas reuniões do 
Subcomité sobre SPS e outras oficinas de 
capacitação '; 

 Desenvolver mecanismos para avaliar o impacto 
das reuniões e workshops de capacidade 
comercial; 

 Auxiliar no Agendamento de reuniões da 
Divisão, incluindo a preparação de memorandos 
e orçamento;  

  Realizar quaisquer outras tarefas que possam 
ser atribuídas pelo Chefe de Divisão conforme 
necessário, incluindo trabalhar em uma série de 
questões para melhorar os vínculos entre a 
Divisão e outras Divisões da Diretoria. 

Bacharelado em comércio 
internacional, economia do 
desenvolvimento, relações 
internacionais, negócios 
internacionais, direito 
internacional, ciência política ou 
disciplinas relevantes 

dois (2) anos de 
experiência 
profissionalnoas áreas 
relevantes 

Oficial de programa júnior 
- NTBs (P1) 

 Desenvolver uma base de dados dos pontos 
focais dos Estados Partes, Estados não Partes e 
Uniões Aduaneiras; 

 Estabelecer a ligação com outras Direcções 
relevantes, incluindo a Direcção das Alfândegas 
na actualização dos Estados Partes, Estados 
não Partes e NTBs da União Aduaneira; 

 Participar em reuniões de instituições do 
AfCFTA, em particular reuniões do Subcomité 
sobre BNT e outros workshops de capacitação '; 

Bacharelado em comércio 
internacional, economia do 
desenvolvimento, relações 
internacionais, negócios 
internacionais, direito 
internacional, ciência política ou 
disciplinas relevantes 

dois (2) anos de 
experiência 
profissionalnoas áreas 
relevantes 
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 Desenvolver mecanismos para avaliar o impacto 
das reuniões e workshops de capacidade 
comercial; 

 Auxiliar no Agendamento de reuniões da 
Divisão, incluindo a preparação de memorandos 
e orçamento;  

  Realizar quaisquer outras tarefas que possam 
ser atribuídas pelo Chefe de Divisão conforme 
necessário, incluindo trabalhar em uma série de 
questões para melhorar os vínculos entre a 
Divisão e outras Divisões da Diretoria. 

DIVISÃO DE RECURSOS COMERCIAIS 

Chefe de Divisão - 
Recursos Comerciais (P5) 

 Supervisionar a implementação dos Estados 
Partes do Anexo 9 sobre Recursos 
Comerciais no âmbito do Protocolo sobre 
Comércio de Bens do Acordo AfCFTA 

 Garantir a prontidão dos Estados Partes no 
que diz respeito à capacidade técnica, 
mecanismos internos e instituições para 
apoiar a implementação adequada das 
disposições sobre Recursos Comerciais do 
Acordo AfCFTA 

 Construir um banco de dados para Recursos 
Comerciais (Reclamações e investigações) 

 Apoiar a capacitação dos Estados Partes em 
todos os aspectos técnicos e jurídicos 
relativos a Recursos Comerciais e Solução 
de Controvérsias 

 Fornecer assistência administrativa e técnica 
em todas as questões relacionadas a 
soluções comerciais e solução de 
controvérsias 

 Suporte a visitas de verificação no local 

Um mínimo de um Mestrado 

nas áreas de Comércio 

Internacional, Economia, 

Relações Internacionais, 

Política de Desenvolvimento 

Internacional, Direito, 

Administração de Empresas ou 

outra disciplina relevante. 

 

15 anos de experiência 

de trabalho em uma 

profissão relacionada 

aPolíticas de 

concorrência Comércio 

internacional, comércio 

de mercadorias, 

economia, relações 

internacionais, política 

de desenvolvimento 

internacional, direito, 

administração de 

empresas ou outra 

disciplina relevante. 

Essa experiência deve 

incluir pelo menos 7 

anos de trabalho em 

cargo de nível 

gerencial. 
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 Formular e gerenciar programas de 
assistência técnica em apoio a questões de 
remédios comerciais na África 

 Formular conselhos e recomendações para 
os Estados Partes do AfCFTA em áreas 
relevantes de soluções comerciais e 
resolução de litígios 

 Desenvolver planos e recomendações para 
melhoria de sistemas / funções / 
procedimentos / legislação para soluções 
comerciais e solução de controvérsias 

 Identificar questões de desenvolvimento 
novas ou emergentes de potencial 
preocupação para os Estados Partes do 
AfCFTA nas áreas de remédios comerciais e 
solução de controvérsias, particularmente 
aquelas de natureza regional, e projeta e 
desenvolve programas e recomendações de 
políticas para abordá-las 

 

Oficial Principal - Oficial 
Anti-Subsídio / 
Salvaguardas (P4) 

 Supervisionar a implementação pelos 
Estados Partes das disposições do Anexo 9 
sobre Recursos Comerciais, particularmente 
em questões relacionadas a Salvaguardas e 
Medidas Compensatórias; 

 Auxiliar na harmonização de legislações, 
regras e regulamentos e procedimentos em 
áreas relevantes de Salvaguardas e Medidas 
Compensatórias para a implementação do 
Acordo AfCFTA; 

 Formular e gerir programas de assistência 
técnica em apoio às medidas de salvaguarda 
e compensação ao abrigo do AfCFTA; 

 Formular conselhos e recomendações aos 
Estados Partes do AfCFTA em áreas 

Mestrado em comércio 
internacional, economia do 
desenvolvimento, relações 
internacionais, negócios 
internacionais, direito 
internacional, ciência política ou 
disciplinas relevantes 

 
 
OU  

 Bacharelado em comércio 
internacional, economia do 
desenvolvimento, relações 
internacionais, negócios 
internacionais, direito 

10 (dez) anos de 
experiência relevante e 
progressivamente 
responsável, dos quais 
6 (seis) anos devem 
ser de nível gerencial 
ou de especialista 
envolvendo pelo menos 
3 (três) anos de função 
de supervisão. 
 
12 (doze) anos de 
experiência profissional 
relevante e 
progressivamente 
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relevantes de salvaguardas e medidas 
compensatórias, seguindo os instrumentos 
relevantes do Acordo do AfCFTA; 

 Desenvolver e formular planos e 
recomendações para a melhoria dos 
sistemas / funções / procedimentos / 
legislação para salvaguardas e medidas 
compensatórias ao abrigo do AfCFTA para 
impulsionar o comércio intra-africano; 

 Liderar e, quando necessário, basear-se na 
análise de prontidão para implementação de 
regimes de salvaguardas e subsídios já 
existentes nos Estados Membros da AfCFTA 
e recomendar medidas específicas para 
aumentar a transparência, especialmente no 
desenvolvimento de normas; 

 Prever e liderar uma metodologia e 
abordagem comuns para desenvolver 
propostas para abordar questões decorrentes 
da aplicação de salvaguardas e medidas 
compensatórias de acordo com a orientação 
do Subcomité de Recursos Comerciais no 
âmbito do AfCFTA; 

 Realizar quaisquer outras tarefas que possam 
ser atribuídas pelo Chefe de Divisão conforme 
necessário, incluindo trabalhar em uma série de 
questões para melhorar os vínculos entre a 
Divisão e outras Divisões na Diretoria 

internacional, ciência política 
ou disciplinas relevantes 

responsável, dos quais 
6 (seis) e 3 (três) anos 
de experiência devem 
ser de nível gerencial 
ou de especialista e em 
uma função de 
supervisão, 
respectivamente. 

Diretor Principal - Oficial 
Antidumping (P4) 

 Supervisionar a implementação pelos 
Estados Partes das disposições do Anexo 9 
sobre Recursos Comerciais, particularmente 
em questões relacionadas com Dumping e 
Anti-Dumping; 

Mestrado em comércio 
internacional, economia do 
desenvolvimento, relações 
internacionais, negócios 
internacionais, direito 

10 (dez) anos de 
experiência relevante e 
progressivamente 
responsável, dos quais 
6 (seis) anos devem 
ser de nível gerencial 
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 Auxiliar na harmonização de legislações, 
regras e regulamentos e procedimentos em 
áreas relevantes de dumping e anti-dumping 
para a implementação do Acordo AfCFTA; 

 Formular e gerenciar programas de 
assistência técnica em apoio às práticas de 
comércio justo no âmbito do AfCFTA; 

 Formular conselhos e recomendações aos 
Estados Partes do AfCFTA em áreas 
relevantes de medidas de dumping e anti-
dumping seguindo os instrumentos 
relevantes do Acordo do AfCFTA; 

 Elaborar e formular planos e recomendações 
para a melhoria dos sistemas / funções / 
procedimentos / legislação, medidas anti-
dumping ao abrigo do AfCFTA para 
impulsionar o comércio intra-africano; 

 Liderar e, quando necessário, basear-se na 
análise da prontidão para implementação dos 
regimes anti-dumping já existentes nos 
Estados Membros da AfCFTA e recomendar 
medidas específicas para aumentar a 
transparência, especialmente no 
desenvolvimento de normas; 

 Prever e liderar uma metodologia e 
abordagem comuns para desenvolver 
propostas para abordar questões decorrentes 
da aplicação de medidas anti-dumping de 
acordo com a orientação do Subcomité de 
Recursos Comerciais no âmbito do AfCFTA; 

 Realizar quaisquer outras tarefas que possam 
ser atribuídas pelo Chefe de Divisão conforme 
necessário, incluindo trabalhar em uma série de 

internacional, ciência política ou 
disciplinas relevantes 

 
 
OU  

 Bacharelado em comércio 
internacional, economia do 
desenvolvimento, relações 
internacionais, negócios 
internacionais, direito 
internacional, ciência política 
ou disciplinas relevantes 

ou de especialista 
envolvendo pelo menos 
3 (três) anos de função 
de supervisão. 
 
12 (doze) anos de 
experiência profissional 
relevante e 
progressivamente 
responsável, dos quais 
6 (seis) e 3 (três) anos 
de experiência devem 
ser de nível gerencial 
ou de especialista e em 
uma função de 
supervisão, 
respectivamente. 
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POSIÇÕES RESPONSABILIDADES 
QUALIFICAÇÃO MÍNIMA DE 

EDUCAÇÃO 
EXPERIÊNCIA 

questões para melhorar os vínculos entre a 
Divisão e outras Divisões na Diretoria 

Oficial de programa sênior 
- Oficial anti-subsídio / 
salvaguardas (P3) 

 Coordenar o trabalho das Uniões Aduaneiras na 
implementação do Anexo 9 sobre salvaguardas 
e medidas compensatórias; 

 Monitorar a implementação do Anexo 9 sobre 
Recursos Comerciais, particularmente sobre 
salvaguardas e medidas compensatórias a nível 
de Estados Partes e não Estados Partes; 

 Participar de reuniões, seminários para melhorar 
a implementação efetiva de salvaguardas e 
medidas compensatórias; 

 Elaborar notas conceituais, planos de trabalho 
anuais sobre questões relacionadas a 
salvaguardas e medidas compensatórias;  

 Realizar workshops de sensibilização sobre as 
questões de salvaguarda e compensação e 
propor medidas corretivas sempre que 
necessário com base no feedback recebido 
através de tais workshops; 

 Elaborar formatos e procedimentos de trabalho 
para recebimento de notificações e sua 
circulação aos Estados Partes;  

 Servir como líder no fornecimento de assistência 
técnica e iniciativas de capacitação para permitir 
que os Estados Partes implementem 
salvaguardas e medidas compensatórias; 

 Realizar quaisquer outras tarefas que possam 
ser atribuídas pelo Chefe de Divisão conforme 
necessário, incluindo trabalhar em uma série de 
questões para melhorar os vínculos entre a 
Divisão e outras Divisões da Diretoria. 

Mestrado universitário em 
comércio internacional, 
economia do desenvolvimento, 
relações internacionais, 
negócios internacionais, direito 
internacional, ciência política ou 
disciplinas relevantes 

 

Ou  

Bacharelado universitário em 
comércio internacional, 
economia do desenvolvimento, 
relações internacionais, 
negócios internacionais, direito 
internacional, ciência política ou 
disciplinas relevantes 

  

Sete (7) anos de 
experiência profissional 
relevanteForados quais 
3 anos a nível de 
supervisão. 
 
Dez (10)anos de 
experiência profissional 
relevanteForados quais 
3 anos a nível de 
supervisão. 

  

Oficial de programa sênior 
oficial antidumping (P3) 

 Coordenar o trabalho das Uniões Aduaneiras na 
implementação do Anexo 9 sobre anti-dumping; 

Mestrado universitário em 
comércio internacional, 

Sete (7) anos de 
experiência profissional 
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POSIÇÕES RESPONSABILIDADES 
QUALIFICAÇÃO MÍNIMA DE 

EDUCAÇÃO 
EXPERIÊNCIA 

 Monitorar a implementação do Anexo 9 sobre 
Recursos Comerciais, particularmente sobre 
medidas anti-dumping em nível de Estados 
Partes e não-Estados Partes; 

 Participar de reuniões, seminários para melhorar 
a implementação efetiva de medidas anti-
dumping; 

 Elaborar notas conceituais, planos de trabalho 
anuais sobre questões relacionadas ao anti-
dumping;  

 Realizar workshops de sensibilização sobre anti-
dumping e propor medidas corretivas sempre 
que necessário com base no feedback recebido 
através de tais workshops; 

 Elaborar formatos e procedimentos de trabalho 
para recebimento de notificações e sua 
circulação aos Estados Partes;  

 Servir como líder no fornecimento de assistência 
técnica e iniciativas de capacitação para permitir 
que os Estados Partes implementem medidas 
anti-dumping; 

 Realizar quaisquer outras tarefas que possam 
ser atribuídas pelo Chefe de Divisão conforme 
necessário, incluindo trabalhar em uma série de 
questões para melhorar os vínculos entre a 
Divisão e outras Divisões da Diretoria. 

economia do desenvolvimento, 
relações internacionais, 
negócios internacionais, direito 
internacional, ciência política ou 
disciplinas relevantes 

 

Ou  

Bacharelado universitário em 
comércio internacional, 
economia do desenvolvimento, 
relações internacionais, 
negócios internacionais, direito 
internacional, ciência política ou 
disciplinas relevantes 

 

relevanteForados quais 
3 anos a nível de 
supervisão. 
 
Dez (10)anos de 
experiência profissional 
relevanteForados quais 
3 anos a nível de 
supervisão. 

  

Oficial de programa - 
Oficial anti-subsídio / 
salvaguardas (P2) 

 Manter um banco de dados abrangente dos 
subsídios e salvaguardas de cada Estado Parte, 
inclusive das Uniões Aduaneiras;  

 Desenvolver boas relações de trabalho e 
parcerias com organizações relevantes 

 Auxiliar o subcomitê de Recursos Comerciais 
para garantir seu bom funcionamento 

Bacharelado em comércio 
internacional, economia do 
desenvolvimento, relações 
internacionais, negócios 
internacionais, direito 
internacional, ciência política ou 
disciplinas relevantes 

cinco (5) anos de 
experiência 
profissionalnonas áreas 
relevantes, a 
experiência em 
supervisão será uma 
vantagem 
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POSIÇÕES RESPONSABILIDADES 
QUALIFICAÇÃO MÍNIMA DE 

EDUCAÇÃO 
EXPERIÊNCIA 

 Desenvolver o plano de trabalho do projeto, 
documentação adequada e relatórios de todas 
as atividades, incluindo quaisquer outras 
questões relevantes relacionadas ao trabalho de 
salvaguardas e medidas compensatórias; 

 Auxiliar no desenvolvimento de planos de 
trabalho e programas trimestrais da Divisão; 

 Auxiliar no desenvolvimento de indicadores para 
o monitoramento e avaliação do programa de 
trabalho sobre salvaguardas e medidas 
compensatórias; 

 Servir como ponto focal para o monitoramento e 
avaliação do programa de trabalho da Divisão; 

 Participar nas reuniões das instituições do 
AfCFTA, em particular nas reuniões do 
Subcomité sobre Recursos Comerciais e outras 
oficinas de capacitação, e contribuir em 
particular nas questões de salvaguardas e 
medidas compensatórias; 

 Preparar relatórios de progresso e coordenar a 
contribuição da Divisão para o relatório anual do 
Secretário-Geral; 

 Realizar quaisquer outras tarefas que possam 
ser atribuídas pelo Chefe de Divisão conforme 
necessário, incluindo trabalhar em uma série de 
questões para melhorar os vínculos entre a 
Divisão e outras Divisões da Diretoria. 

Ou  

Mestrado em comércio 
internacional, economia do 
desenvolvimento, relações 
internacionais, negócios 
internacionais, direito 
internacional, ciência política ou 
disciplinas relevantes 

 

ou  
 
 
dois (2) anos de 
experiência 
profissionalnonas áreas 
relevantes, a 
experiência em 
supervisão será uma 
vantagem 

Oficial de Programa - 
Oficial Anti-Dumping (P2) 

 Manter um banco de dados abrangente das 
medidas antidumping de cada Estado Parte, 
inclusive das Uniões Aduaneiras;  

 Desenvolver boas relações de trabalho e 
parcerias com organizações relevantes 

 Auxiliar o subcomitê de Recursos Comerciais 
para garantir seu bom funcionamento 

Bacharelado em comércio 
internacional, economia do 
desenvolvimento, relações 
internacionais, negócios 
internacionais, direito 
internacional, ciência política ou 
disciplinas relevantes 

cinco (5) anos de 
experiência 
profissionalnonas áreas 
relevantes, a 
experiência em 
supervisão será uma 
vantagem 
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POSIÇÕES RESPONSABILIDADES 
QUALIFICAÇÃO MÍNIMA DE 

EDUCAÇÃO 
EXPERIÊNCIA 

 Desenvolver o plano de trabalho do projeto, 
documentação adequada e relatórios de todas 
as atividades, incluindo quaisquer outras 
questões relevantes relacionadas ao trabalho de 
Anti-Dumping; 

 Auxiliar no desenvolvimento de planos de 
trabalho e programas trimestrais da Divisão; 

 Auxiliar no desenvolvimento de indicadores para 
o monitoramento e avaliação do programa de 
trabalho de Dumping / Anti-Dumping; 

 Servir como ponto focal para o monitoramento e 
avaliação do programa de trabalho da Divisão; 

 Participar nas reuniões das instituições do 
AfCFTA, em particular nas reuniões do 
Subcomité de Recursos Comerciais e em outros 
workshops de capacitação »; 

 Preparar relatórios de progresso e coordenar a 
contribuição da Divisão para o relatório anual do 
Secretário-Geral; 

 Realizar quaisquer outras tarefas que possam 
ser atribuídas pelo Chefe de Divisão conforme 
necessário, incluindo trabalhar em uma série de 
questões para melhorar os vínculos entre a 
Divisão e outras Divisões da Diretoria. 

Ou  

Mestrado em comércio 
internacional, economia do 
desenvolvimento, relações 
internacionais, negócios 
internacionais, direito 
internacional, ciência política ou 
disciplinas relevantes 

 

 
ou  
 
 
dois (2) anos de 
experiência 
profissionalnonas áreas 
relevantes, a 
experiência em 
supervisão será uma 
vantagem 

Oficial de programa júnior 
- Oficial de anti-subsídio / 
salvaguardas (P1) 

 Desenvolver uma base de dados dos pontos 
focais dos Estados Partes, Estados não Partes e 
Uniões Aduaneiras sobre salvaguardas e 
medidas compensatórias; 

 Estabelecer a ligação com outras Direcções 
relevantes, incluindo a Direcção das Alfândegas, 
na actualização das salvaguardas e medidas 
compensatórias dos Estados Partes, não Partes 
e da União Aduaneira; 

Bacharelado em comércio 
internacional, economia do 
desenvolvimento, relações 
internacionais, negócios 
internacionais, direito 
internacional, ciência política ou 
disciplinas relevantes 

dois (2) anos de 
experiência 
profissionalnoas áreas 
relevantes 
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POSIÇÕES RESPONSABILIDADES 
QUALIFICAÇÃO MÍNIMA DE 

EDUCAÇÃO 
EXPERIÊNCIA 

 Participar nas reuniões das instituições do 
AfCFTA, em particular nas reuniões do 
Subcomité de Recursos Comerciais e em outros 
workshops de capacitação »; 

 Desenvolver mecanismos para avaliar o impacto 
das reuniões e workshops de capacidade 
comercial; 

 Auxiliar no Agendamento de reuniões da 
Divisão, incluindo a preparação de memorandos 
e orçamento;  

  Realizar quaisquer outras tarefas que possam 
ser atribuídas pelo Chefe de Divisão conforme 
necessário, incluindo trabalhar em uma série de 
questões para melhorar os vínculos entre a 
Divisão e outras Divisões da Diretoria. 

Oficial de Programa 
Júnior - Oficial 
Antidumping (P1) 

 Desenvolver um banco de dados dos pontos 
focais dos Estados Partes, Estados não Partes e 
Uniões Aduaneiras sobre medidas antidumping; 

 Estabelecer a ligação com outras Direcções 
relevantes, incluindo a Direcção das Alfândegas, 
na actualização das medidas anti-dumping dos 
Estados Partes, não Partes e União Aduaneira; 

 Participar nas reuniões das instituições do 
AfCFTA, em particular nas reuniões do 
Subcomité de Recursos Comerciais e em outros 
workshops de capacitação »; 

 Desenvolver mecanismos para avaliar o impacto 
das reuniões e workshops de capacidade 
comercial; 

 Auxiliar no Agendamento de reuniões da 
Divisão, incluindo a preparação de memorandos 
e orçamento;  

 Realizar quaisquer outras tarefas que possam 
ser atribuídas pelo Chefe de Divisão conforme 

Bacharelado em comércio 
internacional, economia do 
desenvolvimento, relações 
internacionais, negócios 
internacionais, direito 
internacional, ciência política ou 
disciplinas relevantes 

dois (2) anos de 
experiência 
profissionalnoas áreas 
relevantes 
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POSIÇÕES RESPONSABILIDADES 
QUALIFICAÇÃO MÍNIMA DE 

EDUCAÇÃO 
EXPERIÊNCIA 

necessário, incluindo trabalhar em uma série de 
questões para melhorar os vínculos entre a 
Divisão e outras Divisões da Diretoria. 

DIVISÃO DE POLÍTICA DE COMPETIÇÃO 

Chefe de Divisão - 
Competição (P5) 

 Definir a visão para a Divisão de Política de 
Concorrência e definir e liderar sua estratégia 
geral; 

 Garantir a gestão de risco adequada e 
estratégias de mitigação para a divisão; 

 Contribuir para o desenvolvimento do plano de 
continuidade de negócios da Diretoria e garantir 
a sua implementação ao nível da divisão; 

 Supervisionar o pessoal da divisão no que diz 
respeito à organização e avaliação de 
desempenho; 

 Liderar o desenho de estratégias e políticas 
consistentes com os objetivos da Diretoria, a fim 
de abordar as questões pertinentes na área em 
questão; 

 Atuar como secretariado da Comissão de 
Política de Concorrência e dos seus órgãos 
subsidiários, de forma a assegurar o bom 
funcionamento destas subcomissões; 

 Preparação do Plano de Ação Anual e seus 
recursos correspondentes para a Divisão; 

 Representar o Secretariado do AfCFTA e 
explicar a sua posição em conferências e 
eventos quando solicitado; 

 Contribuir para a preparação de relatórios 
financeiros e de execução orçamentária 
periódicos e monitorar a execução orçamentária 
em nível de divisão; 

Um mínimo de um Mestrado 

nas áreas de Comércio 

Internacional, Economia, 

Relações Internacionais, 

Política de Desenvolvimento 

Internacional, Direito, 

Administração de Empresas ou 

outra disciplina relevante. 

 

15 anos de experiência 

de trabalho em uma 

profissão relacionada 

aPolíticas de 

concorrência Comércio 

internacional, comércio 

de mercadorias, 

economia, relações 

internacionais, política 

de desenvolvimento 

internacional, direito, 

administração de 

empresas ou outra 

disciplina relevante. 

Essa experiência deve 

incluir pelo menos 7 

anos de trabalho em 

cargo de nível 

gerencial. 
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POSIÇÕES RESPONSABILIDADES 
QUALIFICAÇÃO MÍNIMA DE 

EDUCAÇÃO 
EXPERIÊNCIA 

 Envolver as partes interessadas nos Estados 
Membros e CERs na concepção e 
implementação das estratégias necessárias; e 

 Investir em parcerias e relacionamentos 
estratégicos para impulsionar o crescimento; 

 Realizar quaisquer outras tarefas que possam 
ser atribuídas pelo Diretor conforme necessário, 
incluindo trabalhar em uma série de questões 
para melhorar os vínculos entre a Divisão e 
outras Divisões da Diretoria. 

Diretor Principal - 
Competição (P4) 

 Auxiliar na negociação e implementação do 
Protocolo sobre Política de Concorrência no 
âmbito do AfCFTA; 

 Realizar análises e diagnósticos de restrições de 
concorrência de mercado de nível de setor ou 
indústria, por meio de ferramentas de avaliação 
rápida da concorrência e indicadores de 
concorrência padrão e da aplicação de 
ferramentas analíticas quantitativas e qualitativas 
para avaliar questões de concorrência 

 Implementar regulamentos de mercado pró-
concorrência e programas e iniciativas 
relevantes, incluindo assistência técnica sobre 
política de concorrência, por meio de consultoria 
técnica, diálogo sobre políticas e suporte aos 
países clientes; 

 Avaliar os pedidos de isenções e de não 
aplicação dos Regulamentos e reivindicações de 
justificação apresentadas ao abrigo do AfCFTA; 

 Investigar / monitorar o comércio anticompetitivo 
ou práticas comerciais restritivas que têm o 
efeito de prevenção, restrição e distorção da 
concorrência no continente; 

Mestrado em comércio 
internacional, economia do 
desenvolvimento, relações 
internacionais, negócios 
internacionais, direito 
internacional, ciência política ou 
disciplinas relevantes 

 
 
OU  

 Bacharelado em comércio 
internacional, economia do 
desenvolvimento, relações 
internacionais, negócios 
internacionais, direito 
internacional, ciência política 
ou disciplinas relevantes 

10 (dez) anos de 
experiência relevante e 
progressivamente 
responsável, dos quais 
6 (seis) anos devem 
ser de nível gerencial 
ou de especialista 
envolvendo pelo menos 
3 (três) anos de função 
de supervisão. 
 
12 (doze) anos de 
experiência profissional 
relevante e 
progressivamente 
responsável, dos quais 
6 (seis) e 3 (três) anos 
de experiência devem 
ser de nível gerencial 
ou de especialista e em 
uma função de 
supervisão, 
respectivamente. 
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POSIÇÕES RESPONSABILIDADES 
QUALIFICAÇÃO MÍNIMA DE 

EDUCAÇÃO 
EXPERIÊNCIA 

 Conduz investigações relacionadas com abuso 
de posição dominante e poder de mercado; 

 Proibir, monitorar e detectar comportamentos de 
cartéis no continente e educar o público sobre os 
efeitos nocivos dos cartéis; 

 Desenvolver e participar no desenvolvimento de 
estratégias de fusões e aquisições  

 Gerenciar a investigação e avaliação eficazes 
das práticas comerciais no continente, a fim de 
aumentar a proteção ao consumidor; 

 Analisar oportunidades de aquisição e 
investimento consistentes com as Regras do 
AfCFTA; 

 Realizar análises setoriais e financeiras que 
levam a recomendações de investimento 

 Desenvolver e apresentar o caso de negócios 
apoiando a aquisição e recomendar a avaliação 
de alvos potenciais para a liderança sênior e 
outras partes interessadas internas 

 Gerenciar uma ampla equipe multifuncional de 
due diligence 

 Realizar quaisquer outras tarefas que possam 
ser atribuídas pelo Chefe de Divisão conforme 
necessário, incluindo trabalhar em uma série de 
questões para melhorar os vínculos entre a 
Divisão e outras Divisões da Diretoria. 

Oficial de Programa 
Sênior - Competição (P3) 

 Preparar assessoria jurídica em diversas 
questões substantivas e processuais, que 
podem incluir aquelas relacionadas à 
administração, aquisições, contratos e outras 
questões operacionais, como fusões e 
aquisições; competição e pesquisa econômica, 
entre outros; 

Mestrado universitário em 
comércio internacional, 
economia do desenvolvimento, 
relações internacionais, 
negócios internacionais, direito 
internacional, ciência política ou 
disciplinas relevantes 

Sete (7) anos de 
experiência profissional 
relevanteForados quais 
3 anos a nível de 
supervisão. 
 
Dez (10)anos de 
experiência profissional 
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POSIÇÕES RESPONSABILIDADES 
QUALIFICAÇÃO MÍNIMA DE 

EDUCAÇÃO 
EXPERIÊNCIA 

 Realizar ampla pesquisa e análise jurídica e 
preparar pareceres jurídicos, estudos, resumos e 
relatórios;  

 Auxiliar no desenvolvimento, interpretação e 
implementação de legislação interna, decisões, 
diretrizes etc;  

 Assegurar que os projetos de decisões do 
Secretariado levem em devida conta os fatos 
relevantes;  

 Auxiliar na negociação e elaboração de 
compromissos, e garantir a exatidão dos 
compromissos assumidos pelas empresas ao 
Secretariado;  

 Desenvolver e implementar diretrizes / 
procedimentos / manuais relevantes, tais como 
aqueles relativos aos procedimentos de 
investigação e ética, questões de 
confidencialidade, isenções, etc, de acordo com 
os Regulamentos e Regras da Competição;  

 Avaliar / revisar todas as isenções possíveis de 
acordo com o Protocolo relativas a organismos 
profissionais e outros atores econômicos na 
região e desenvolver diretrizes para as mesmas;  

 Assegurar a conformidade das empresas com a 
letra e o espírito da lei e fornecer orientação às 
empresas sobre questões de conformidade sob 
o Protocolo da Concorrência e auxiliar as 
empresas ou outras pessoas a elaborar 
programas de conformidade com a concorrência;  

 Manter uma atualização sobre todos os 
principais desenvolvimentos ou melhores 
práticas a nível regional e internacional em 
direito da concorrência e recomendar a política 
apropriada e revisão legal;  

 

Ou  

Bacharelado universitário em 
comércio internacional, 
economia do desenvolvimento, 
relações internacionais, 
negócios internacionais, direito 
internacional, ciência política ou 
disciplinas relevantes 

 

relevanteForados quais 
3 anos a nível de 
supervisão. 
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POSIÇÕES RESPONSABILIDADES 
QUALIFICAÇÃO MÍNIMA DE 

EDUCAÇÃO 
EXPERIÊNCIA 

 Rascunho de documentos legais e avisos gerais 
para publicação;  

 Realizar quaisquer outras tarefas que possam 
ser atribuídas pelo Chefe de Divisão conforme 
necessário, incluindo trabalhar em uma série de 
questões para melhorar os vínculos entre a 
Divisão e outras Divisões da Diretoria. 

Oficial de programa - 
Competição (P2) 

 Empreender pesquisas e diagnósticos de 
restrições de competição de mercado em nível 
de setor ou indústria, por meio de ferramentas 
de avaliação rápida de competição e indicadores 
de competição padrão e a aplicação de 
ferramentas analíticas quantitativas e qualitativas 
para avaliar questões de competição no 
continente; 

 Manter um banco de dados abrangente das 
políticas de concorrência de cada Estado Parte, 
incluindo as das Uniões Aduaneiras;  

 Desenvolver boas relações de trabalho e 
parcerias com organizações relevantes 

 Auxiliar o Comitê de Políticas de Concorrência 
para garantir seu bom funcionamento 

 Desenvolver o plano de trabalho do projeto, 
documentação adequada e relatórios de todas 
as atividades, incluindo quaisquer outras 
questões relevantes relacionadas ao trabalho da 
Política de Concorrência; 

 Auxiliar no desenvolvimento de planos de 
trabalho e programas trimestrais da Divisão; 

 Auxiliar no desenvolvimento de indicadores para 
o monitoramento e avaliação do programa de 
trabalho sobre Política de Concorrência; 

 Servir como ponto focal para o monitoramento e 
avaliação do programa de trabalho da Divisão; 

Bacharelado em comércio 
internacional, economia do 
desenvolvimento, relações 
internacionais, negócios 
internacionais, direito 
internacional, ciência política ou 
disciplinas relevantes 

Ou  

Mestrado em comércio 
internacional, economia do 
desenvolvimento, relações 
internacionais, negócios 
internacionais, direito 
internacional, ciência política ou 
disciplinas relevantes 

 

cinco (5) anos de 
experiência 
profissionalnonas áreas 
relevantes, a 
experiência em 
supervisão será uma 
vantagem 
 
ou  
 
 
dois (2) anos de 
experiência 
profissionalnonas áreas 
relevantes, a 
experiência em 
supervisão será uma 
vantagem 
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POSIÇÕES RESPONSABILIDADES 
QUALIFICAÇÃO MÍNIMA DE 

EDUCAÇÃO 
EXPERIÊNCIA 

 Participar de reuniões de instituições do AfCFTA, 
em particular reuniões do Comitê de Política de 
Concorrência e outras oficinas de capacitação; 

 Preparar relatórios de progresso e coordenar a 
contribuição da Divisão para o relatório anual do 
Secretário-Geral; 

 Realizar quaisquer outras tarefas que possam 
ser atribuídas pelo Chefe de Divisão conforme 
necessário, incluindo trabalhar em uma série de 
questões para melhorar os vínculos entre a 
Divisão e outras Divisões da Diretoria. 

Oficial de programa júnior 
- competição (P1) 

 Desenvolver uma base de dados dos pontos 
focais dos Estados Partes, não Estados Partes e 
Uniões Aduaneiras sobre Políticas de 
Concorrência; 

 Fazer a ligação com outras Divisões relevantes, 
incluindo a Direcção Jurídica, na atualização das 
medidas de política de concorrência dos Estados 
Partes, não Estados Partes e da União 
Aduaneira; 

 Participar de reuniões de instituições do AfCFTA, 
em particular reuniões do Comitê de Política de 
Concorrência e outras oficinas de capacitação; 

 Desenvolver mecanismos para avaliar o impacto 
das reuniões e workshops de capacidade 
comercial; 

 Auxiliar no Agendamento de reuniões da 
Divisão, incluindo a preparação de memorandos 
e orçamento;  

 Realizar quaisquer outras tarefas que possam 
ser atribuídas pelo Chefe de Divisão conforme 
necessário, incluindo trabalhar em uma série de 
questões para melhorar os vínculos entre a 
Divisão e outras Divisões da Diretoria. 

Bacharelado em comércio 
internacional, economia do 
desenvolvimento, relações 
internacionais, negócios 
internacionais, direito 
internacional, ciência política ou 
disciplinas relevantes 

dois (2) anos de 
experiência 
profissionalnoas áreas 
relevantes 
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POSIÇÕES RESPONSABILIDADES 
QUALIFICAÇÃO MÍNIMA DE 

EDUCAÇÃO 
EXPERIÊNCIA 

DIRETORA DE ALFÂNDEGA 

Diretor (D1) 

 Desenvolver Quadro Estratégico, Procedimento 
Operacional Padrão que melhora a facilitação do 
comércio e fiscalização para a Cooperação 
Aduaneira 

 Envolver-se com os Estados Partes, partes 
interessadas e parceiros em questões 
alfandegárias e na implementação de medidas 
de facilitação do comércio  

 Coordenar os Estados Partes para a construção 
de procedimentos alfandegários eficientes, 
facilitação do comércio e sistemas de trânsito 

 Estabelecer ligação com os órgãos nacionais 
relevantes em matéria de cooperação aduaneira 
e assistência administrativa mútua 

 Liderar o estabelecimento de um sistema 
moderno de processamento de dados para 
facilitar a operação customizada eficaz e 
eficiente e a transmissão de dados comerciais 

 Liderar o papel de Secretariado para Subcomitê 
de Facilitação do Comércio, cooperação 
aduaneira e trânsito e outras reuniões relevantes 
sobre Alfândega  

 Monitorar e relatar sobre a implementação do 
Acordo Aduaneiro AfCFTA  

 Liderar atividades relacionadas ao 
estabelecimento de uma União Aduaneira 
continental 

 Determinar e executar a estratégia da Diretoria e 
alinhar com a Estratégia geral do AfCFTA  

Mestrado universitário em 
comércio internacional, 
economia do desenvolvimento, 
relações internacionais, 
negócios internacionais, direito 
internacional, ciência política ou 
disciplinas relevantes 

Mínimo de 15 anos de 
experiência profissional 
em uma profissão 
relacionada ao 
comércio de serviços, 
regulamentação de 
investimentos 
estrangeiros; direito 
comercial; negociações 
internacionais; direito 
de propriedade 
intelectual;; transações 
comerciais 
transfronteiriças; e / ou 
legislação e prática 
empresarial 
transnacional. Esta 
experiência deve incluir 
pelo menos 7 anos de 
trabalho em posição de 
nível gerencial; 

 

Secretário (bilíngue) 
(GSA5) 

 Capaz de comunicar e lidar com 
correspondência em quaisquer duas línguas 
oficiais da UA 

Diploma em serviços 
administrativos, gestão de 
escritório, secretariado e 
estudos relacionados com o 

3 anos ou 2 anos 
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POSIÇÕES RESPONSABILIDADES 
QUALIFICAÇÃO MÍNIMA DE 

EDUCAÇÃO 
EXPERIÊNCIA 

 Mantém um diário do Diretor / chefe e o informa 
adequadamente e oportunamente, Recebe e 
mantém a correspondência adequada na 
Divisão, Solicita ação,  

 Fornece suporte para o fornecimento de arranjos 
logísticos, implementação de atividades e 
fornecimento de atualizações, estabelece uma 
ligação eficaz com as partes interessadas 
internas e externas, acompanha as decisões da 
reunião e os resultados da correspondência e 
garante a sua implementação  

 Elabora um esboço de comunicação de 
escritório de rotina e auxilia na compilação de 
dados e informações para fins de relatório, 
contribui para a criação, melhoria e manutenção 
de sistemas de registro e recuperação, mantém 
bons procedimentos de nomenclatura de 
arquivos de computador 

  Rascunho de solicitações iniciais sobre 
fornecimento e manutenção de instalações e 
materiais de escritório 

escritório com 3 anos de 
experiência de trabalho de 
secretariado bilíngüe relevante 
em organização pública, missão 
diplomática, organização 
internacional ou organizações 
não governamentais 
internacionais. 
 

 Os candidatos que são 
titulares do diploma de 
bacharel em Serviços 
Administrativos, Gestão de 
Escritórios, Secretariado e 
Estudos relacionados ao 
escritório devem ter um 
mínimo de 2 anos de 
experiência de trabalho de 
secretariado bilíngüe 
relevante em organização 
pública, missão diplomática, 
organização internacional ou 
organizações não 
governamentais 
internacionais. 

1 ano na função de 
supervisão (se a 
posição envolver a 
função de supervisão, 
como supervisor de 
segurança, etc.)  

  

Assistente de registro 
sênior GSA3 

 Receber, registrar, processar e encaminhar 
correspondência / correspondência de entrada e 
saída para o destinatário relevante 

  Digitalize e digitalize correspondências e 
registros recebidos 

 Classifique, organize, mantenha, armazene e 
recupere registros de escritório com precisão  

 Criar e garantir registros apropriados de 
classificação eletrônica 

 Um mínimo de Diploma em 
Gestão / Administração de 
Escritórios ou Gestão de 
Registros de uma instituição 
reconhecida 
  

 É necessário que os 
candidatos possuam um 
diploma de bacharel em 

3 anos de experiência 
profissional relevante 
em gerenciamento de 
registros / registros ou 
funções 
administrativas.  
 
Experiência relevante 
de 1 ano emRegistro / 
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POSIÇÕES RESPONSABILIDADES 
QUALIFICAÇÃO MÍNIMA DE 

EDUCAÇÃO 
EXPERIÊNCIA 

 Garantir a categorização dos registros de acordo 
com o Plano de Arquivo 

 Arquive todos os arquivos físicos, incluindo 
pessoal (aberto e confidencial), financeiro, 
arquivos jurídicos e garanta sua custódia segura 

 Garantir que elementos de metadados precisos 
de registros sejam capturados para upload no 
sistema de registros eletrônicos para 
arquivamento eletrônico 

 Crie novas pastas e arquivos e descarte os 
arquivos antigos de acordo com o cronograma 
de retenção estabelecido 

 Mantenha os registros seguros e protegidos em 
um lugar adequado 

 Manter arquivos, garantir que os arquivos sejam 
armazenados de forma adequada e acessíveis  

 Mantenha um registro de todos os arquivos de 
saída para garantir que os documentos sejam 
devolvidos a tempo 

 Atender reuniões departamentais e garantir a 
distribuição de documentos de trabalho aos 
participantes da reunião.  

 Garantir a confidencialidade e a não divulgação 
de registros 

 Garantir que um sistema de arquivamento 
confiável, preciso e eficiente seja mantido de 
acordo com a Política de Gestão de Arquivos e 
Registros 

 Fornece respostas a perguntas por meio de 
pesquisa e recuperação de registros  

 Manter sistema de registros de movimentação de 
arquivos dentro do escritório 

Gestão / Administração de 
Escritórios ou Gestão de 
Registros de uma instituição 
reconhecida 

Gerenciamento de 
registros ou funções 
administrativas. 
 

Assistente Administrativo 
(GSA5)  

 Fornece suporte operacional da divisão em 
tempo hábil, auxilia no planejamento de 

Diploma em Gestão de 
Negócios, Administração de 

3 anos de experiência 
profissional relevante 
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POSIÇÕES RESPONSABILIDADES 
QUALIFICAÇÃO MÍNIMA DE 

EDUCAÇÃO 
EXPERIÊNCIA 

 atividades, prepara cronogramas de trabalho 
operacional e acompanha a implementação 

 Coordena e / ou se envolve em assistência 
técnica e / ou trabalho logístico, 

 Auxilia na criação, melhoria e manutenção de 
processos e sistemas operacionais, 

 Prepara a comunicação do escritório em nível 
operacional e fornece atualizações e relatórios 
preliminares 

 Auxilia na compilação e manutenção de dados e 
informações para elaboração, execução e 
acompanhamento de orçamentos e atividades 

 Faz a ligação com o HRMD e outra divisão para 
fornecer suporte em primeira mão em áreas 
como, mas não se limitando a, Protocolo, 
Aquisições e Gestão de Viagens; Gerenciamento 
de licenças, gerenciamento de contratos, 
gerenciamento de orçamento; questões de 
interpretação, tradução e arranjo do local, 
respectivamente 

Empresas ou qualquer área 
relacionada de uma instituição 
de ensino reconhecida  
 
 
 
Candidatos titulares do diploma 
de Bacharel em Gestão de 
Negócios, Administração de 
Empresas ou qualquer área 
relacionada de uma instituição 
de ensino reconhecida  

  

em trabalho 
administrativo e / ou de 
secretariado. 
 
2 anos de experiência 
profissional relevante 
em trabalho 
administrativo e / ou de 
secretariado. 

  

Assistente Administrativo 
- Divisão GSA 5  

 Fornece suporte operacional da divisão em 
tempo hábil, auxilia no planejamento de 
atividades, prepara cronogramas de trabalho 
operacional e acompanha a implementação 

 Coordena e / ou se envolve em assistência 
técnica e / ou trabalho logístico, 

 Auxilia na criação, melhoria e manutenção de 
processos e sistemas operacionais, 

 Prepara a comunicação do escritório em nível 
operacional e fornece atualizações e relatórios 
preliminares 

 Auxilia na compilação e manutenção de dados e 
informações para elaboração, execução e 
acompanhamento de orçamentos e atividades 

Diploma em Gestão de 
Negócios, Administração de 
Empresas ou qualquer área 
relacionada de uma instituição 
de ensino reconhecida  
 
 
 
Candidatos titulares do diploma 
de Bacharel em Gestão de 
Negócios, Administração de 
Empresas ou qualquer área 
relacionada de uma instituição 
de ensino reconhecida  

3 anos de experiência 
profissional relevante 
em trabalho 
administrativo e / ou de 
secretariado. 
 
2 anos de experiência 
profissional relevante 
em trabalho 
administrativo e / ou de 
secretariado. 
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POSIÇÕES RESPONSABILIDADES 
QUALIFICAÇÃO MÍNIMA DE 

EDUCAÇÃO 
EXPERIÊNCIA 

 Faz a ligação com o HRMD e outra divisão para 
fornecer suporte em primeira mão em áreas 
como, mas não se limitando a, Protocolo, 
Aquisições e Gestão de Viagens; Gerenciamento 
de licenças, gerenciamento de contratos, 
gerenciamento de orçamento; questões de 
interpretação, tradução e arranjo do local, 
respectivamente 

 

DIVISÃO DE EXECUÇÃO ADUANEIRA 

Chefe de Divisão - 
Execução Aduaneira (P5) 
 

 Envolver-se na implementação de mecanismos 
de cooperação aduaneira existentes entre as 
agências de aplicação da lei e entre a aplicação 
da lei e o setor privado 

 Prestar assistência aos Estados Partes para 
compreender os seus direitos, implementar as 
suas obrigações e melhorar a sua capacidade de 
aproveitar os benefícios do AfCFTA 

 Colaborar com os Estados Partes e 
supervisionar o desenvolvimento de 
equipamentos de controle alfandegário do 
Estado para realizar controles melhores e mais 
eficazes 

 Abordar os obstáculos à cooperação aduaneira 
que podem exigir novas medidas legislativas e 
avaliar o impacto de tais medidas 

 Monitorar e relatar sobre a implementação do 
Acordo AfCFTA sobre fiscalização aduaneira  

Mestrado em comércio 
internacional, economia do 
desenvolvimento, relações 
internacionais, negócios 
internacionais, direito 
internacional, ciência política ou 
disciplinas relevantes 

 

Doze (12) anos de 
experiência relevante e 
progressivamente 
responsável na área de 
comunicação 
corporativa.  
 
Desses anos, sete (7) 
devem ser de nível de 
alta administração e 5 
(cinco) devem envolver 
função de supervisão. 

Oficial Principal - 
(Alfândega) (P4) 

 Apoiar a aplicação personalizada, criando um 
mecanismo de acompanhamento para a 
implementação de tarifas personalizadas 
adotadas e nomenclaturas estatísticas  

 Fornecer informações para garantir um 
processamento colaborativo, compartilhamento e 

Mestrado em comércio 
internacional, economia do 
desenvolvimento, relações 
internacionais, negócios 
internacionais, direito 
internacional, ciência política ou 
disciplinas relevantes 

10 (dez) anos de 
experiência relevante e 
progressivamente 
responsável, dos quais 
6 (seis) anos devem 
ser de nível gerencial 
ou de especialista 
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POSIÇÕES RESPONSABILIDADES 
QUALIFICAÇÃO MÍNIMA DE 

EDUCAÇÃO 
EXPERIÊNCIA 

troca de informações e uma melhor avaliação de 
risco para as autoridades aduaneiras 

 Identificar possíveis lacunas e deficiências na 
aplicação das alfândegas e na cooperação 
judicial transfronteiriça 

 Estabelecer metodologias que garantam 
eficácia, eficiência, relevância e coerência 
personalizadas 

 
 
OU  
Bacharelado em comércio 
internacional, economia do 
desenvolvimento, relações 
internacionais, negócios 
internacionais, direito 
internacional, ciência política ou 
disciplinas relevantes 

envolvendo pelo menos 
3 (três) anos de função 
de supervisão. 
 
12 (doze) anos de 
experiência profissional 
relevante e 
progressivamente 
responsável, dos quais 
6 (seis) e 3 (três) anos 
de experiência devem 
ser de nível gerencial 
ou de especialista e em 
uma função de 
supervisão, 
respectivamente. 

Oficial de programa sênior 
- Alfândega (P3) 
 

 Monitorar o progresso da implementação e do 
programa de extensão e propor medidas 
corretivas sempre que necessário com base no 
feedback recebido através do programa de 
extensão 

 Fornecer liderança técnica que apoie 
mecanismos de cooperação personalizados 

 Preparar notas conceituais, planos de trabalho 
anuais sobre questões relacionadas à aplicação 
alfandegária  

 Supervisionar e implementar projetos com 
Comunidades Econômicas Regionais, Estados 
Partes e setor privado para garantir o 
cumprimento das Alfândegas  

 Participar de reuniões, seminários para melhorar 
a fiscalização alfandegária eficaz  

 Monitorar a implementação do Anexo 3 do 
Acordo AfCFTA a nível nacional 

Mestrado universitário em 
comércio internacional, 
economia do desenvolvimento, 
relações internacionais, 
negócios internacionais, direito 
internacional, ciência política ou 
disciplinas relevantes 

 

Ou  

Bacharelado universitário em 
comércio internacional, 
economia do desenvolvimento, 
relações internacionais, 
negócios internacionais, direito 
internacional, ciência política ou 
disciplina relevante 

Sete (7) anos de 
experiência profissional 
relevanteForados quais 
3 anos a nível de 
supervisão. 
 
Dez (10)anos de 
experiência profissional 
relevanteForados quais 
3 anos a nível de 
supervisão. 
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POSIÇÕES RESPONSABILIDADES 
QUALIFICAÇÃO MÍNIMA DE 

EDUCAÇÃO 
EXPERIÊNCIA 

Oficial de programa - 
Alfândega (P2) 
 

 Desenvolver e / ou finalizar o plano de trabalho 
do projeto, documentação adequada e relatórios 
de todas as atividades, incluindo quaisquer 
outras questões relevantes durante a execução 
das atividades  

 Auxiliar no desenvolvimento de um plano para 
monitoramento e avaliação relacionados ao 
projeto e dados de linha de base necessários 
para a avaliação de impacto  

 Apoiar e monitorar, avaliar e relatar regularmente 
a implementação de padrões e programas  

 Garantir que os serviços de secretariado sejam 
fornecidos aos Estados Partes interessados, 
parceiros, partes interessadas relevantes e 
manter comunicações regulares 

 Coordenar com os membros da equipe, incluindo 
administração e finanças, no planejamento e 
execução das atividades 

 Participar de diferentes reuniões, treinamentos, 
workshops e seminários conforme necessário 
para a organização de projetos / reuniões 

 Prepare atualizações oportunas e relatórios de 
progresso regulares (status do projeto e relatório 
de atividades e outros relatórios)  

Mestrado universitário em 
comércio internacional, 
economia do desenvolvimento, 
relações internacionais, 
negócios internacionais, direito 
internacional, ciência política ou 
disciplinas relevantes 

 

Ou  

Bacharelado universitário em 
comércio internacional, 
economia do desenvolvimento, 
relações internacionais, 
negócios internacionais, direito 
internacional, ciência política ou 
disciplinas relevantes 

 

Sete (7) anos de 
experiência profissional 
relevanteForados quais 
3 anos a nível de 
supervisão. 
 
Dez (10)anos de 
experiência profissional 
relevanteForados quais 
3 anos a nível de 
supervisão. 

 

Oficial de programa júnior 
- Alfândega (P1)  

 Comunique-se com o gerente de linha e os 
membros da equipe central sobre o andamento 
das atividades.  

 Identifique as lições aprendidas e desenvolva 
estudos de caso que capturem resultados 
qualitativos para os projetos  

 Participar de diferentes reuniões, treinamentos, 
workshops e seminários conforme necessário 
para a organização 

 Bacharelado universitário 
em comércio internacional, 
economia do 
desenvolvimento, relações 
internacionais, negócios 
internacionais, direito 
internacional, ciência política 
ou disciplinas relevantes 

 Bacharelado 
universitário em 
comércio 
internacional, 
economia do 
desenvolvimento, 
relações 
internacionais, 
negócios 
internacionais, 
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POSIÇÕES RESPONSABILIDADES 
QUALIFICAÇÃO MÍNIMA DE 

EDUCAÇÃO 
EXPERIÊNCIA 

 Trabalhar em estreita colaboração na 
coordenação do oficial de programa e do oficial 
de finanças e fornecer relatórios e atualizações 
oportunas sobre os eventos e o progresso do 
projeto 

 Desempenhar quaisquer outras funções 
conforme necessário  

direito internacional, 
ciência política ou 
disciplinas 
relevantes 

DIVISÃO DE FACILITAÇÃO DE TRÂNSITO E COMÉRCIO 

Chefe de Divisão - 
Trânsito e Facilitação do 
Comércio (P5) 
 

 Envolver-se com os Estados Partes na 
simplificação e harmonização dos procedimentos 
de comércio internacional 

 Projeto e implementação de instrumentos 
específicos de facilitação do comércio para 
comerciantes transfronteiriços de pequena 
escala em áreas de fronteira selecionadas  

 Harmonizar o sistema de avaliação e as práticas 
alfandegárias com base nos princípios de não 
discriminação, transparência e aplicação 
uniforme do Artigo VII do GATT Avaliação para 
alfândegas 

 Liderar o desenvolvimento de procedimentos 
operacionais, manuais e diretrizes de trânsito 
nacional e facilitação do comércio 

Mestrado em comércio 
internacional, economia do 
desenvolvimento, relações 
internacionais, negócios 
internacionais, direito 
internacional, ciência política ou 
disciplinas relevantes 

 

Doze (12) anos de 
experiência relevante e 
progressivamente 
responsável na área de 
comunicação 
corporativa.  
 

 Desses anos, sete 
(7) devem ser de 
nível de alta 
administração e 5 
(cinco) devem 
envolver função de 
supervisão. 

Oficial de programa 
principal - Facilitação 
comercial (P4) 

 Desenvolver estruturas e documentos de 
política, documento de projeto sobre Facilitação 
do Comércio  

 Contribuir para as mudanças legislativas 
necessárias para apoiar a implementação do 
trânsito e facilitação do comércio 

 Divulgar as melhores práticas internacionais de 
formalidades, procedimentos, documentação e 
assuntos relacionados dos vários requisitos do 
Anexo 3 do Acordo AfCFTA para as partes 
interessadas  

Mestrado em comércio 
internacional, economia do 
desenvolvimento, relações 
internacionais, negócios 
internacionais, direito 
internacional, ciência política ou 
disciplinas relevantes 

 
 
OU  

10 (dez) anos de 
experiência relevante e 
progressivamente 
responsável, dos quais 
6 (seis) anos devem 
ser de nível gerencial 
ou de especialista 
envolvendo pelo menos 
3 (três) anos de função 
de supervisão. 
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POSIÇÕES RESPONSABILIDADES 
QUALIFICAÇÃO MÍNIMA DE 

EDUCAÇÃO 
EXPERIÊNCIA 

 Coordenação e integração do plano de 
Facilitação de Comércio com as Comunidades 
Econômicas Regionais e em nível estadual 

 Monitorar o trabalho do comitê diretor nacional e 
de outros órgãos. 

Bacharelado em comércio 
internacional, economia do 
desenvolvimento, relações 
internacionais, negócios 
internacionais, direito 
internacional, ciência política ou 
disciplinas relevantes 

12 (doze) anos de 
experiência profissional 
relevante e 
progressivamente 
responsável, dos quais 
6 (seis) e 3 (três) anos 
de experiência devem 
ser de nível gerencial 
ou de especialista e em 
uma função de 
supervisão, 
respectivamente. 

Oficial de programa - 
Trânsito e facilitação do 
comércio (P2) 
 

 Desenvolver e / ou finalizar o plano de trabalho 
do projeto, documentação adequada e relatórios 
de todas as atividades, incluindo quaisquer 
outras questões relevantes durante a execução 
das atividades  

 Auxiliar no desenvolvimento de um plano para 
monitoramento e avaliação relacionados ao 
projeto e dados de linha de base necessários 
para a avaliação de impacto  

 Apoiar e monitorar, avaliar e relatar regularmente 
a implementação de padrões e programas  

 Garantir que os serviços de secretariado sejam 
fornecidos aos Estados Partes interessados, 
parceiros, partes interessadas relevantes e 
manter comunicações regulares 

 Coordenar com os membros da equipe, incluindo 
administração e finanças, no planejamento e 
execução das atividades 

 Participar de diferentes reuniões, treinamentos, 
workshops e seminários conforme necessário 
para a organização de projetos / reuniões 

Bacharelado em comércio 
internacional, economia do 
desenvolvimento, relações 
internacionais, negócios 
internacionais, direito 
internacional, ciência política ou 
disciplinas relevantes 

Ou  

Mestrado em comércio 
internacional, economia do 
desenvolvimento, relações 
internacionais, negócios 
internacionais, direito 
internacional, ciência política ou 
disciplinas relevantes 

cinco (5) anos de 
experiência 
profissionalnonas áreas 
relevantes, a 
experiência em 
supervisão será uma 
vantagem 
 
ou  
 
 

 dois (2) anos de 
experiência 
profissionalnonas 
áreas relevantes, a 
experiência em 
supervisão será 
uma vantagem 



89 | P á g i n a  

 

POSIÇÕES RESPONSABILIDADES 
QUALIFICAÇÃO MÍNIMA DE 
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 Prepare atualizações oportunas e relatórios de 
progresso regulares (status do projeto e relatório 
de atividades e outros relatórios)  

Oficial de programa júnior 
- trânsito e facilitação do 
comércio (P1) 
 

 Comunique-se com o gerente de linha e os 
membros da equipe central sobre o andamento 
das atividades.  

 Identifique as lições aprendidas e desenvolva 
estudos de caso que capturem resultados 
qualitativos para os projetos  

 Participar de diferentes reuniões, treinamentos, 
workshops e seminários conforme necessário 
para a organização 

 Trabalhar em estreita colaboração na 
coordenação do oficial de programa e do oficial 
de finanças e fornecer relatórios e atualizações 
oportunas sobre os eventos e o progresso do 
projeto 

 Desempenhar quaisquer outras funções 
conforme necessário  

 Bacharelado universitário 
em comércio internacional, 
economia do 
desenvolvimento, relações 
internacionais, negócios 
internacionais, direito 
internacional, ciência política 
ou disciplinas relevantes 

 Bacharelado 
universitário em 
comércio 
internacional, 
economia do 
desenvolvimento, 
relações 
internacionais, 
negócios 
internacionais, 
direito internacional, 
ciência política ou 
disciplinas 
relevantes 

DIVISÃO DE TREINAMENTO E CONSTRUÇÃO DE CAPACIDADE PERSONALIZADA 

Chefe de Divisão - 
Capacitação Aduaneira 
(P5)  
 

 Envolver-se com os Estados Partes sobre 
estratégias e prioridades nas áreas de 
capacitação, treinamento e assistência técnica 

 Colaborar com as partes interessadas para 
garantir a eficácia das Alfândegas por meio de 
ferramentas, instrumentos e iniciativas 
relacionadas à capacitação  

 Supervisionar as atividades de capacitação em 
alfândega e revisá-las regularmente, incluindo a 
divulgação das melhores práticas alfandegárias 

 Elaborar parceria público-privada para fortalecer 
a capacidade das Alfândegas dos Estados 
Partes  

Mestrado em comércio 
internacional, economia do 
desenvolvimento, relações 
internacionais, negócios 
internacionais, direito 
internacional, ciência política ou 
disciplinas relevantes 

Doze (12) anos de 
experiência relevante e 
progressivamente 
responsável na área de 
comunicação 
corporativa.  
 
Desses anos, sete (7) 
devem ser de nível de 
alta administração e 5 
(cinco) devem envolver 
função de supervisão. 
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Oficial de programa sênior 
(P3) 
 

 Monitorar o progresso da implementação e do 
programa de extensão e propor medidas 
corretivas sempre que necessário com base no 
feedback recebido através do programa de 
extensão 

 Identificar indicadores essenciais de progresso 
ou sucesso em direção à estrutura de 
capacitação para provisão oportuna de apoio de 
capacidade nas Alfândegas  

 Supervisionar questões transversais de 
capacitação e garantir que estas, bem como as 
atividades de capacitação em geral, sejam 
implementadas  

 Facilite as discussões relacionadas ao projeto 
com as partes interessadas do setor público e 
privado 

Mestrado universitário em 
comércio internacional, 
economia do desenvolvimento, 
relações internacionais, 
negócios internacionais, direito 
internacional, ciência política ou 
disciplinas relevantes 

 

Ou  

Bacharelado universitário em 
comércio internacional, 
economia do desenvolvimento, 
relações internacionais, 
negócios internacionais, direito 
internacional, ciência política ou 
disciplinas relevantes 

 

cinco (5) anos de 
experiência 
profissionalnonas áreas 
relevantes, a 
experiência em 
supervisão será uma 
vantagem 
 
ou  
 
 
dois (2) anos de 
experiência 
profissionalnonas áreas 
relevantes, a 
experiência em 
supervisão será uma 
vantagem 

Oficial de Programa  
 (P2)  

 Desenvolver e / ou finalizar o plano de trabalho 
do projeto, documentação adequada e relatórios 
de todas as atividades, incluindo quaisquer 
outras questões relevantes durante a execução 
das atividades  

 Auxiliar no desenvolvimento de um plano para 
monitoramento e avaliação relacionados ao 
projeto e dados de linha de base necessários 
para a avaliação de impacto  

 Apoiar e monitorar, avaliar e relatar regularmente 
a implementação de padrões e programas  

 Garantir que os serviços de secretariado sejam 
fornecidos aos Estados Partes interessados, 
parceiros, partes interessadas relevantes e 
manter comunicações regulares 

Bacharelado em comércio 
internacional, economia do 
desenvolvimento, relações 
internacionais, negócios 
internacionais, direito 
internacional, ciência política ou 
disciplinas relevantes 

Ou  

Mestrado em comércio 
internacional, economia do 
desenvolvimento, relações 
internacionais, negócios 
internacionais, direito 
internacional, ciência política ou 
disciplinas relevantes 

cinco (5) anos de 
experiência 
profissionalnonas áreas 
relevantes, a 
experiência em 
supervisão será uma 
vantagem 
 
ou  
 
 
dois (2) anos de 
experiência 
profissionalnonas áreas 
relevantes, a 
experiência em 
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POSIÇÕES RESPONSABILIDADES 
QUALIFICAÇÃO MÍNIMA DE 

EDUCAÇÃO 
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 Coordenar com os membros da equipe, incluindo 
administração e finanças, no planejamento e 
execução das atividades 

 Participar de diferentes reuniões, treinamentos, 
workshops e seminários conforme necessário 
para a organização de projetos / reuniões 

 Prepare atualizações oportunas e relatórios de 
progresso regulares (status do projeto e relatório 
de atividades e outros relatórios)  

supervisão será uma 
vantagem 

Oficial de programa júnior 
(P1)  

 Comunique-se com o gerente de linha e os 
membros da equipe central sobre o andamento 
das atividades.  

 Identifique as lições aprendidas e desenvolva 
estudos de caso que capturem resultados 
qualitativos para os projetos  

 Participar de diferentes reuniões, treinamentos, 
workshops e seminários conforme necessário 
para a organização 

 Trabalhar em estreita colaboração na 
coordenação do oficial de programa e do oficial 
de finanças e fornecer relatórios e atualizações 
oportunas sobre os eventos e o progresso do 
projeto 

 Desempenhar quaisquer outras funções 
conforme necessário  

 Bacharelado universitário 
em comércio internacional, 
economia do 
desenvolvimento, relações 
internacionais, negócios 
internacionais, direito 
internacional, ciência política 
ou disciplinas relevantes 

Bacharelado 
universitário em 
comércio internacional, 
economia do 
desenvolvimento, 
relações internacionais, 
negócios 
internacionais, direito 
internacional, ciência 
política ou disciplinas 
relevantes 

DIREÇÃO DE COMÉRCIO DE SERVIÇOS, INVESTIMENTOS, DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL E COMÉRCIO DIGITAL 

Diretor [D1] 

 Supervisionar o trabalho da Secretaria nas 
negociações dos Protocolos de Investimento, 
DPI e Comércio Digital; 

 Supervisionar o trabalho dos Estados Partes na 
implementação dos Protocolos sobre Comércio 
de Serviços, Investimento, DPI e Comércio 
Digital, incluindo seus instrumentos subsidiários; 

Mestrado universitário em 
comércio internacional, 
economia do desenvolvimento, 
relações internacionais, 
negócios internacionais, direito 
internacional, ciência política ou 
disciplinas relevantes. 

Mínimo de 15 anos de 
experiência de trabalho 
em uma experiência 
relacionada à profissão, 
que deve incluir pelo 
menos 7 anos de 
trabalho em posição de 
nível gerencial; 
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 - Liderar os Estados Partes no aumento da 
cooperação nas áreas de Comércio de Serviços, 
Investimento, DPI e Comércio Digital, 

 Atuar como secretariado do Comitê de Comércio 
de Serviços e de seus órgãos subsidiários, a fim 
de assegurar seu bom funcionamento; 

 - Fornecer relatórios factuais de alta qualidade, 
notas de aconselhamento técnico e outras notas 
de informação relevantes para permitir o bom 
funcionamento dos Comitês de Comércio de 
Serviços, Investimento, DPI e Comércio Digital 

 - Supervisionar o desenvolvimento de formatos e 
procedimentos de trabalho para recebimento de 
notificações sobre Comércio de Serviços, 
Investimento, DPI e Comércio Digital e sua 
circulação aos Estados Partes; 

 - Liderar iniciativas de assistência técnica e 
capacitação para permitir que os Estados Partes 
implementem os Protocolos sobre Comércio de 
Serviços, Investimento, DPI e Comércio Digital, 
incluindo seus instrumentos subsidiários; 

 - Supervisionar o projeto e a manutenção de um 
banco de dados abrangente da Agenda de 
Compromissos Específicos de cada Estado 
Parte; 

 Realizar pesquisas e auxiliar outras diretorias do 
Secretariado em todos os assuntos relacionados 
aos Protocolos sobre Comércio de Serviços, 
Investimento, Bens e Concorrência, sempre que 
seja necessária especialização nesses tópicos, 
por exemplo, no contexto de casos de solução 
de controvérsias e de atividades de assistência 
técnica;  
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 - Liderar a colaboração e desenvolver boas 
relações de trabalho e parcerias com 
organizações relevantes 

 Realizar quaisquer outras tarefas que possam 
ser atribuídas pelo Secretário-Geral conforme 
necessário, incluindo trabalhar em uma série de 
questões para melhorar os vínculos entre a 
Divisão e outras Divisões da Diretoria 

Secretário (bilíngue) 
(GSA5) 

 Capaz de comunicar e lidar com 
correspondência em quaisquer duas línguas 
oficiais da UA 

 Mantém um diário do Diretor / chefe e o informa 
adequadamente e oportunamente, Recebe e 
mantém a correspondência adequada na 
Divisão, Solicita ação,  

 Fornece suporte para o fornecimento de arranjos 
logísticos, implementação de atividades e 
fornecimento de atualizações, estabelece uma 
ligação eficaz com as partes interessadas 
internas e externas, acompanha as decisões da 
reunião e os resultados da correspondência e 
garante a sua implementação  

 Elabora um esboço de comunicação de 
escritório de rotina e auxilia na compilação de 
dados e informações para fins de relatório, 
contribui para a criação, melhoria e manutenção 
de sistemas de registro e recuperação, mantém 
bons procedimentos de nomenclatura de 
arquivos de computador 

  Rascunho de solicitações iniciais sobre 
fornecimento e manutenção de instalações e 
materiais de escritório 

Diploma em serviços 
administrativos, gestão de 
escritório, secretariado e 
estudos relacionados com o 
escritório com 3 anos de 
experiência de trabalho de 
secretariado bilíngüe relevante 
em organização pública, missão 
diplomática, organização 
internacional ou organizações 
não governamentais 
internacionais. 
 
Os candidatos que são titulares 
do diploma de bacharel em 
Serviços Administrativos, 
Gestão de Escritórios, 
Secretariado e Estudos 
relacionados ao escritório 
devem ter um mínimo de 2 anos 
de experiência de trabalho de 
secretariado bilíngüe relevante 
em organização pública, missão 
diplomática, organização 
internacional ou organizações 

3 anos ou 2 anos 

 

1 ano na função de 
supervisão (se a 
posição envolver a 
função de supervisão, 
como supervisor de 
segurança, etc.)  
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não governamentais 
internacionais. 

Assistente de registro 
sênior GSA3 

Receber, registrar, processar e encaminhar 
correspondência / correspondência de entrada e 
saída para o destinatário relevante 
 Digitalize e digitalize correspondências e registros 
recebidos 
Classifique, organize, mantenha, armazene e 
recupere registros de escritório com precisão  
Criar e garantir registros apropriados de 
classificação eletrônica 
Garantir a categorização dos registros de acordo 
com o Plano de Arquivo 
Arquive todos os arquivos físicos, incluindo pessoal 
(aberto e confidencial), financeiro, arquivos jurídicos 
e garanta sua custódia segura 
Garantir que elementos de metadados precisos de 
registros sejam capturados para upload no sistema 
de registros eletrônicos para arquivamento 
eletrônico 
Crie novas pastas e arquivos e descarte os arquivos 
antigos de acordo com o cronograma de retenção 
estabelecido 
Mantenha os registros seguros e protegidos em um 
lugar adequado 
Manter arquivos, garantir que os arquivos sejam 
armazenados de forma adequada e acessíveis  
Mantenha um registro de todos os arquivos de saída 
para garantir que os documentos sejam devolvidos a 
tempo 
Atender reuniões departamentais e garantir a 
distribuição de documentos de trabalho aos 
participantes da reunião.  

Um mínimo de Diploma em 
Gestão / Administração de 
Escritórios ou Gestão de 
Registros de uma instituição 
reconhecida 
  
É necessário que os candidatos 
possuam um diploma de 
bacharel em Gestão / 
Administração de Escritórios ou 
Gestão de Registros de uma 
instituição reconhecida 

3 anos de experiência 
profissional relevante 
em gerenciamento de 
registros / registros ou 
funções 
administrativas. 
 
Experiência relevante 
de 1 ano em registro / 
gerenciamento de 
registros ou funções 
administrativas. 
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Garantir a confidencialidade e a não divulgação de 
registros 
Garantir que um sistema de arquivamento confiável, 
preciso e eficiente seja mantido de acordo com a 
Política de Gestão de Arquivos e Registros 
Fornece respostas a perguntas por meio de 
pesquisa e recuperação de registros  
Manter sistema de registros de movimentação de 
arquivos dentro do escritório 

Assistente Administrativo 
(GSA5) (2) 
 

Fornece suporte operacional da divisão em tempo 
hábil, auxilia no planejamento de atividades, prepara 
cronogramas de trabalho operacional e acompanha 
a implementação 
Coordena e / ou se envolve em assistência técnica e 
/ ou trabalho logístico, 
Auxilia na criação, melhoria e manutenção de 
processos e sistemas operacionais, 
Prepara a comunicação do escritório em nível 
operacional e fornece atualizações e relatórios 
preliminares 
Auxilia na compilação e manutenção de dados e 
informações para elaboração, execução e 
acompanhamento de orçamentos e atividades 
Faz a ligação com o HRMD e outra divisão para 
fornecer suporte em primeira mão em áreas como, 
mas não se limitando a, Protocolo, Aquisições e 
Gestão de Viagens; Gerenciamento de licenças, 
gerenciamento de contratos, gerenciamento de 
orçamento; questões de interpretação, tradução e 
arranjo do local, respectivamente 

Diploma em Gestão de 
Negócios, Administração de 
Empresas ou qualquer área 
relacionada de uma instituição 
de ensino reconhecida  
 
 
 
Candidatos titulares do diploma 
de Bacharel em Gestão de 
Negócios, Administração de 
Empresas ou qualquer área 
relacionada de uma instituição 
de ensino reconhecida  
 

3 anos de experiência 
profissional relevante 
em trabalho 
administrativo e / ou de 
secretariado. 
 
2 anos de experiência 
profissional relevante 
em trabalho 
administrativo e / ou de 
secretariado. 
 

Assistente Administrativo 
- Divisão GSA 5  

 Fornece suporte operacional da divisão em 
tempo hábil, auxilia no planejamento de 
atividades, prepara cronogramas de trabalho 
operacional e acompanha a implementação 

Diploma em Gestão de 
Negócios, Administração de 
Empresas ou qualquer área 

3 anos de experiência 
profissional relevante 
em trabalho 
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 Coordena e / ou se envolve em assistência 
técnica e / ou trabalho logístico, 

 Auxilia na criação, melhoria e manutenção de 
processos e sistemas operacionais, 

 Prepara a comunicação do escritório em nível 
operacional e fornece atualizações e relatórios 
preliminares 

 Auxilia na compilação e manutenção de dados e 
informações para elaboração, execução e 
acompanhamento de orçamentos e atividades 

 Faz a ligação com o HRMD e outra divisão para 
fornecer suporte em primeira mão em áreas 
como, mas não se limitando a, Protocolo, 
Aquisições e Gestão de Viagens; Gerenciamento 
de licenças, gerenciamento de contratos, 
gerenciamento de orçamento; questões de 
interpretação, tradução e arranjo do local, 
respectivamente 

relacionada de uma instituição 
de ensino reconhecida  
 
 
 
Candidatos titulares do diploma 
de Bacharel em Gestão de 
Negócios, Administração de 
Empresas ou qualquer área 
relacionada de uma instituição 
de ensino reconhecida  
 

administrativo e / ou de 
secretariado. 
 
2 anos de experiência 
profissional relevante 
em trabalho 
administrativo e / ou de 
secretariado. 
 

DIVISÃO DE COMÉRCIO DE SERVIÇOS 

Chefe de Divisão - 
Comércio de Serviços 
[P5] 

 Definir a visão para a Divisão de Comércio de 
Serviços e definir e liderar sua estratégia geral  

 Coordenar a implementação da agenda do 
Comércio de Serviços no âmbito do AfCFTA, 
incluindo a organização e participação em 
reuniões do Comité do Comércio de Serviços e 
seus órgãos subsidiários;  

 Coordenar a iniciação e formulação de políticas, 
programas e projetos voltados para a promoção 
do Comércio de Serviços, bem como a 
integração do mercado entre os Estados 
Partes;  

 Coordenar e supervisionar a preparação de 
relatórios técnicos e documentos de pesquisa 
sobre as questões globais atuais que afetam o 

Mestrado em comércio 
internacional, economia do 
desenvolvimento, relações 
internacionais, negócios 
internacionais, direito 
internacional, ciência política ou 
disciplinas relevantes 

 

Doze (12) anos de 
experiência relevante e 
progressivamente 
responsável na área de 
comunicação 
corporativa.  
 
Desses anos, sete (7) 
devem ser de nível de 
alta administração e 5 
(cinco) devem envolver 
função de supervisão. 
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comércio de serviços no âmbito do AfCFTA, em 
particular, trabalhando em estreita colaboração 
com os Estados Partes, CERs e outras 
instituições parceiras chave;  

 Liderar a formulação e gestão de políticas e 
programas chave sobre o comércio de serviços 
e aqueles que visam melhorar a integração 
continental e regional em linha com o AfCFTA e 
a Agenda 2063 da UA, em estreita colaboração 
com os Estados Partes e as CERs;  

 Coordenar a identificação de questões de 
comércio de serviços novas e emergentes, em 
relação aos Estados Partes, CERs, OMC, bem 
como outras partes interessadas chave;  

 Iniciar e liderar a preparação e disseminação 
das publicações e documentos de política do 
AfCFTA Flagship sobre o comércio de serviços;  

 Contribuir para a preparação de relatórios 
financeiros e de execução orçamentária 
periódicos e monitorar a execução orçamentária 
em nível de Divisão;  

 Supervisionar a equipe da Divisão na produção 
de relatórios técnicos nas áreas relacionadas 
ao comércio de serviços;  

 Supervisionar todos os estudos e análises de 
comércio de serviços em matéria de integração 
regional e comércio de serviços;  

 Coordenar a preparação de discursos e briefs 
regulares para funcionários seniores e fazer 
apresentações sobre questões de comércio de 
serviços para públicos especializados ou não 
especializados;  

 Fornecer aconselhamento político, forte 
orientação intelectual e direção sobre questões 
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de transformação e desenvolvimento de 
serviços;  

 Desenvolver estratégias de comércio de 
serviços para integrar o continente nas cadeias 
de valor globais e desenvolver cadeias de valor 
e abastecimento regionais no continente;  

 Supervisionar o andamento da execução das 
atividades da Divisão; e 

 Realizar quaisquer outras tarefas que possam 
ser atribuídas pelo Diretor conforme necessário, 
incluindo trabalhar em uma série de questões 
para melhorar os vínculos entre a Divisão e 
outras Divisões da Diretoria.  

Diretor Principal de 
Comércio de Serviços - 
Compromissos 
Específicos (P4) 

 Auxiliar o Chefe de Divisão na preparação do 
Plano de Ação Anual e seus recursos 
correspondentes para a Divisão sobre o 
desenvolvimento de ofertas e compromissos de 
agendamento. 

 Apoiar a capacitação dos Estados Partes em 
todos os aspectos técnicos e jurídicos relativos 
ao desenvolvimento de ofertas e compromissos 
subsequentes; 

 Auxiliar o Subcomitê de Compromissos 
Específicos para assegurar seu bom 
funcionamento; 

 Formular e gerir programas de assistência 
técnica para apoiar questões de Comércio de 
Serviços no que diz respeito ao agendamento 
de Compromissos e desenvolver ofertas;  

 Assistir na negociação e implementação do 
Protocolo AfCFTA sobre Comércio de Serviços 
relacionado com compromissos específicos; 

 Preparar relatórios de progresso sobre os 
compromissos específicos do comércio de 

Mestrado em comércio 
internacional, economia do 
desenvolvimento, relações 
internacionais, negócios 
internacionais, direito 
internacional, ciência política ou 
disciplinas relevantes 

 
 
OU  
Bacharelado em comércio 
internacional, economia do 
desenvolvimento, relações 
internacionais, negócios 
internacionais, direito 
internacional, ciência política ou 
disciplinas relevantes 

10 (dez) anos de 
experiência relevante e 
progressivamente 
responsável, dos quais 
6 (seis) anos devem 
ser de nível gerencial 
ou de especialista 
envolvendo pelo menos 
3 (três) anos de função 
de supervisão. 
 
12 (doze) anos de 
experiência profissional 
relevante e 
progressivamente 
responsável, dos quais 
6 (seis) e 3 (três) anos 
de experiência devem 
ser de nível gerencial 
ou de especialista e em 
uma função de 
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serviços para a contribuição da Divisão para o 
relatório anual do Secretário-Geral; 

 Desenvolver materiais de treinamento e 
fornecer assistência técnica e atividades de 
treinamento em questões de comércio de 
serviços com o desenvolvimento de ofertas e 
compromissos subsequentes; 

 Formular conselhos e recomendações para 
Estados Partes e Não Partes do Estado sobre 
questões de compromissos de agendamento  

 Auxiliar o Subcomitê de Compromisso 
Específico em: 

a. A avaliação e monitoramento do 
progresso sobre o acesso ao 
mercado e os compromissos de 
tratamento nacional assumidos por 
cada Estado Parte e garantir que 
sejam consistentes com os requisitos 
relevantes do Protocolo sobre 
Comércio de Serviços. 

b. Realizar análises para avaliar o 
cumprimento da Lista de 
Compromissos dos Estados Partes 
com os requisitos do Artigo 22 do 
Protocolo sobre Comércio de 
Serviços; 

c. Estabelecer um mecanismo para a 
eliminação das restrições ao 
comércio de serviços ao abrigo do 
Protocolo AfCFTA sobre o Comércio 
de Serviços; 

d. Monitorar a remoção de medidas não 
conformes dos Estados Partes e 
barreiras ao comércio de serviços em 

supervisão, 
respectivamente. 
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suas Listas de Compromissos 
Específicos; 

e. Assegurar que os ajustes 
compensatórios oferecidos pelos 
Estados Partes no curso das 
modificações propostas em suas 
Listas de Compromissos Específicos 
sejam feitos com base na nação mais 
favorecida; 

f. Levar a cabo consultas sobre os 
processos em curso a nível nacional 
e regional de adoção de medidas 
novas ou significativas de medidas 
existentes pelos Estados Partes; 

g. Propor atividades de assistência 
técnica e capacitação para apoiar as 
negociações sobre comércio de 
serviços e implementação das Listas 
de Compromissos Específicos dos 
Estados Partes; 

h. Preparar relatórios anuais sobre a 
situação das Listas de Compromissos 
Específicos dos Estados Partes para 
facilitar a negociação de 
Compromissos adicionais e a 
implementação, monitoramento e 
avaliação dos Compromissos 
existentes; e 

i. Desempenhar outras funções que lhe 
sejam atribuídas pelo Comitê de 
Comércio de Serviços para facilitar a 
implementação de listas de 
compromissos específicos em 
conformidade com o Protocolo sobre 
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Comércio de Serviços e promover 
seus objetivos. 

 Realizar quaisquer outras tarefas, conforme 
possam ser atribuídas pelo Chefe de Divisão, 
conforme necessário 

Diretor Principal de 
Comércio de Serviços - 
Estruturas Regulatórias 
(P4) 

 Auxiliar o Chefe de Divisão na preparação do 
Plano de Ação Anual e seus recursos 
correspondentes para a Divisão no que diz 
respeito ao desenvolvimento de marcos 
regulatórios; 

 Apoiar a capacitação dos Estados Partes em 
todos os aspectos técnicos e jurídicos relativos 
ao desenvolvimento de estruturas regulatórias; 

 Auxiliar o Subcomitê nas estruturas regulatórias 
para garantir o seu bom funcionamento; 

 Assistir na negociação e implementação do 
Protocolo AfCFTA sobre Comércio de Serviços 
relacionado com o quadro regulamentar; 

 Formular e gerenciar programas de assistência 
técnica para apoiar questões de Comércio de 
Serviços no que diz respeito ao 
desenvolvimento de marcos regulatórios;  

 Preparar relatórios de progresso sobre 
questões de estruturas regulatórias para a 
contribuição da Divisão para o relatório anual 
do Secretário-Geral; 

 Desenvolver materiais de treinamento e 
fornecer assistência técnica e atividades de 
treinamento em questões de comércio de 
serviços relacionadas ao desenvolvimento de 
estruturas regulatórias; 

 Formular conselhos e recomendações para 
Estados Partes e Não Partes do Estado sobre o 
desenvolvimento de estruturas regulatórias 

Mestrado em comércio 
internacional, economia do 
desenvolvimento, relações 
internacionais, negócios 
internacionais, direito 
internacional, ciência política ou 
disciplinas relevantes 

 
 
OU  
Bacharelado em comércio 
internacional, economia do 
desenvolvimento, relações 
internacionais, negócios 
internacionais, direito 
internacional, ciência política ou 
disciplinas relevantes 

10 (dez) anos de 
experiência relevante e 
progressivamente 
responsável, dos quais 
6 (seis) anos devem 
ser de nível gerencial 
ou de especialista 
envolvendo pelo menos 
3 (três) anos de função 
de supervisão. 
 
12 (doze) anos de 
experiência profissional 
relevante e 
progressivamente 
responsável, dos quais 
6 (seis) e 3 (três) anos 
de experiência devem 
ser de nível gerencial 
ou de especialista e em 
uma função de 
supervisão, 
respectivamente. 
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 Auxiliar o Subcomitê de estrutura regulatória 
em: 

a. desenvolver um documento-quadro para 
a cooperação regulatória contendo 
princípios orientadores para o 
desenvolvimento de marcos regulatórios 
e disciplinas setoriais; 

b. desenvolver obrigações setoriais 
específicas através de quadros 
regulamentares e disciplinas setoriais 
para cada um dos setores, conforme 
necessário, tendo em conta as melhores 
práticas e o acervo das CERs, bem como 
o acordo negociado sobre setores para a 
cooperação regulamentar; 

c. Propor ao Comitê de Comércio de 
Serviços a priorização dos setores ou 
subsetores para o desenvolvimento de 
marcos regulatórios;  

d. Desenvolver seu programa de trabalho 
de acordo com o programa geral de 
trabalho do Comitê de Comércio de 
Serviços; 

e. Facilitar a operacionalização do Protocolo 
da AfCFTA sobre o Comércio de 
Serviços em geral e as estruturas 
regulatórias e disciplinas setoriais, em 
particular; 

f. Desenvolver um mecanismo para avaliar 
a implementação pelos Estados Partes 
de estruturas regulatórias e disciplinas 
setoriais nos setores em que os Estados 
Partes 
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g. assumiu compromissos específicos no 
âmbito do Protocolo AfCFTA sobre 
Comércio de Serviços; 

h. Propor atividades de assistência técnica 
e esforço de capacitação para apoiar as 
negociações e implementação de marcos 
regulatórios e disciplinas setoriais;  

i. Em colaboração com o Subcomitê de 
Compromissos Específicos, monitorar a 
remoção das medidas não-conformes 
dos Estados Partes e barreiras ao 
comércio de serviços;  

j. Colaborar e cooperar com outros 
subcomitês relevantes do Secretariado e 
/ ou órgãos da UA lidando com questões 
sobrepostas; 

k. Preparar relatórios anuais para os 
Estados Partes a fim de facilitar o 
processo de negociações, 
implementação, monitoramento e 
avaliação na área de marcos 
regulatórios; e 

l. Desempenhar outras funções que lhe 
sejam atribuídas pelo Comitê de 
Comércio de Serviços de acordo com o 
Protocolo sobre Comércio de Serviços e 
cumprir seus objetivos.  

 Realizar quaisquer outras tarefas, conforme 
possam ser atribuídas pelo Chefe de Divisão, 
conforme necessário 

Diretor Sênior de 
Comércio de Serviços - 
(P3) x (2)  

 Ajude o Subcomitê de Reconhecimento Mútuo 
para Qualificação Profissional (SCMRPQ) para 
garantir o seu bom funcionamento; 

Mestrado universitário em 
comércio internacional, 
economia do desenvolvimento, 
relações internacionais, 
negócios internacionais, direito 

cinco (5) anos de 
experiência 
profissionalnonas áreas 
relevantes, a 
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 Monitorar o cumprimento, por parte dos 
Estados e não-Estados Partes, das normas e 
critérios continentais comuns para o 
Reconhecimento das Qualificações 
Profissionais;  

 Manter-se atualizado sobre todos os principais 
desenvolvimentos ou melhores práticas a nível 
regional e internacional em relação ao 
Reconhecimento de Qualificações Profissionais;  

 Rascunhos de notas técnicas, TdRs e resumos 
de políticas abordando o Reconhecimento de 
Qualificações Profissionais no Protocolo sobre 
Comércio de Serviços e avisos gerais para 
publicação; 

 Preparar relatórios de progresso sobre o 
Reconhecimento Mútuo de Qualificações 
Profissionais para a contribuição da Divisão 
para o relatório anual do Secretário-Geral; 

 Assistir na negociação e implementação do 
Protocolo AfCFTA sobre Comércio de Serviços 
relacionado com o Reconhecimento Mútulo de 
Qualificações Profissionais; 

 Fornecer assistência técnica e orientação a 
Estados e não-Partes sobre o Reconhecimento 
de Qualificações Profissionais de acordo com o 
Protocolo de Comércio de Serviços; 

 Auxiliar o Subcomitê de Reconhecimento Mútuo 
para Qualificação Profissional em: 

 
a. Recolher, monitorizar e partilhar as 

notificações dos Estados Partes, 
através do Secretariado, de 
regulamentos internos existentes, 
acordos bilaterais ou regionais sobre 

internacional, ciência política ou 
disciplinas relevantes 

 

Ou  

Bacharelado universitário em 
comércio internacional, 
economia do desenvolvimento, 
relações internacionais, 
negócios internacionais, direito 
internacional, ciência política ou 
disciplinas relevantes 

 

experiência em 
supervisão será uma 
vantagem 
 
ou  
 
 
dois (2) anos de 
experiência 
profissionalnonas áreas 
relevantes, a 
experiência em 
supervisão será uma 
vantagem 
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Reconhecimento Mútuo de 
Qualificações Profissionais; 

b. Monitorar o acompanhamento das 
negociações de acordo ou acordo 
sobre Reconhecimento Mútuo de 
Qualificações Profissionais por um 
Estado Parte ou entre Estados 
Partes; 

c. Considerar as notificações 
apresentadas pelos Estados Partes 
por meio do Secretariado com 
respeito a novas medidas de 
reconhecimento ou modificação 
significativa das existentes; 

d. facilitar o trabalho de 
Reconhecimento Mútuo através de 
discussões, sempre que apropriado, 
sobre o estabelecimento e adoção de 
padrões e critérios continentais 
comuns para o Reconhecimento de 
Qualificações Profissionais e padrões 
continentais comuns; 

e. Propor ao Comitê de Comércio de 
Serviços a priorização das profissões 
para o desenvolvimento de acordos 
de reconhecimento mútuo em 
consonância com o Protocolo sobre 
Comércio de Serviços; 

f. Colaborar e cooperar com outros 
subcomitês relevantes do Protocolo 
do AfCFTA sobre Comércio de 
Serviços, organizações 
intergovernamentais e não 
governamentais relevantes, lidando 
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com o Reconhecimento Mútuo de 
Qualificações Profissionais; 

g. Propor atividades de assistência 
técnica e esforços de capacitação 
para apoiar as negociações e a 
implementação das disposições sobre 
Reconhecimento Mútuo de 
Qualificações Profissionais do 
Protocolo sobre Comércio de 
Serviços; 

h. Preparar relatórios anuais sobre a 
situação das questões de 
Reconhecimento Mútuo de 
Qualificações Profissionais para os 
Estados Partes a fim de facilitar as 
negociações, implementação, 
monitoramento e avaliação de 
acordos, critérios e padrões de 
Reconhecimento Mútuo existentes no 
âmbito do Protocolo sobre Comércio 
de Serviços; e 

i. Desempenhar outras funções que lhe 
sejam atribuídas pelo Comitê de 
Comércio de Serviços para facilitar a 
implementação das disposições de 
Reconhecimento Mútuo de 
Qualificações Profissionais de acordo 
com o Protocolo sobre Comércio de 
Serviços e promover seus objetivos. 

 Realizar quaisquer outras tarefas, conforme 
possam ser atribuídas pelo Chefe de Divisão, 
conforme necessário 
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Oficial sênior de comércio 
de serviços - Regras TIS 
(P3) 
 

 Ajude o Subcomitê de Regras de Comércio de 
Serviços garantir o seu bom funcionamento; 

 Auxiliar no desenvolvimento, interpretação e 
implementação das regras e princípios do 
Protocolo sobre o Comércio de Serviços, bem 
como as subsequentes; 

 Garantir o cumprimento por parte dos Estados e 
não-Partes da letra e do espírito das Regras e 
Princípios do Protocolo sobre Comércio de 
Serviços  

 Fornecer assistência técnica e orientação a 
Estados e não-Partes do Estado sobre 
questões de conformidade sob o Protocolo de 
Comércio de Serviços e ajudá-los a elaborar 
programas de conformidade de concorrência; 

 Manter uma atualização sobre todos os 
principais desenvolvimentos ou melhores 
práticas a nível regional e internacional no 
Comércio de Serviços e recomendar a política 
apropriada e revisão legal;  

 Assistir na negociação e implementação do 
Protocolo AfCFTA sobre Comércio de Serviços 
relacionado com as Regras de Comércio de 
Serviços; 

 Preparar relatórios de progresso sobre as 
regras do comércio de serviços para a 
contribuição da Divisão para o relatório anual 
do Secretário-Geral; 

 Projetos de documentos jurídicos que abordam 
as Regras do Protocolo sobre Comércio de 
Serviços e avisos gerais para publicação 

 Auxiliar o Subcomitê de Regras de Comércio de 
Serviços em: 

Mestrado universitário em 
comércio internacional, 
economia do desenvolvimento, 
relações internacionais, 
negócios internacionais, direito 
internacional, ciência política ou 
disciplinas relevantes 

 

Ou  

Bacharelado universitário em 
comércio internacional, 
economia do desenvolvimento, 
relações internacionais, 
negócios internacionais, direito 
internacional, ciência política ou 
disciplinas relevantes 

 

Sete (7) anos de 
experiência profissional 
relevanteForados quais 
3 anos a nível de 
supervisão. 
 
Dez (10)anos de 
experiência profissional 
relevanteForados quais 
3 anos a nível de 
supervisão. 
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a. Avaliação e monitoramento da 
interpretação e implementação pelos 
Estados Partes das disposições do 
Protocolo sobre Comércio de 
Serviços;  

b. Rever o cumprimento pelos Estados 
Partes das disposições do Protocolo 
sobre o Comércio de Serviços; 

c. Realizar análises sobre a relação 
entre as disposições específicas do 
Protocolo sobre Comércio de 
Serviços para esclarecer sua 
implementação pelos Estados Partes 
e garantir que os objetivos do 
Protocolo sejam alcançados;  

d. Elaborar procedimentos a serem 
estabelecidos de acordo com 
consultas periódicas relacionadas ao 
uso pelos Estados Partes das 
restrições de salvaguarda; 

e. Desenvolver mecanismos para a 
supervisão, troca de informações e 
revisão de quaisquer subsídios 
usados pelos Estados Partes em 
relação aos seus programas de 
desenvolvimento;  

f. Supervisionar a implementação do 
trabalho técnico para garantir clareza, 
certeza e coerência na interpretação 
e implementação pelos Estados 
Partes das disposições do Protocolo; 

g. Elaborar propostas para os 
procedimentos para quaisquer 
apresentações pelos Estados Partes 
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de emendas ao Protocolo sobre 
Comércio de Serviços; 

h. Propor atividades de assistência 
técnica e capacitação para apoiar 
futuras negociações sobre comércio 
de serviços e implementação do 
Protocolo sobre Comércio de 
Serviços; 

i. Colaborar e cooperar com outros 
subcomitês relevantes lidando com 
questões de serviços; 

j. Preparar relatórios anuais sobre a 
situação da implementação, 
monitoramento e avaliação dos 
direitos e obrigações dos Estados 
Partes no âmbito do Protocolo sobre 
Comércio de Serviços; e 

k. Desempenhar outras funções que lhe 
sejam atribuídas pelo Comitê de 
Comércio de Serviços para facilitar a 
implementação do Protocolo sobre 
Comércio de Serviços e promover 
seus objetivos. 

 Realizar quaisquer outras tarefas, conforme 
possam ser atribuídas pelo Chefe de Divisão, 
conforme necessário 

Oficial de Comércio de 
Serviços (P2) x2 

 Auxiliar o Chefe de Divisão na preparação do 
Plano de Ação Anual e seus recursos 
correspondentes para a Divisão no que diz 
respeito a questões relacionadas ao Comércio 
de Serviços; 

 Auxiliar em questões relacionadas ao Comércio 
de Serviços, atuando como um contato com as 

Bacharelado universitário em 
comércio internacional, 
economia do desenvolvimento, 
relações internacionais, 
negócios internacionais, direito 
internacional, ciência política ou 
disciplinas relevantes 

cinco (5) anos de 
experiência 
profissionalnonas áreas 
relevantes, a 
experiência em 
supervisão será uma 
vantagem 
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outras divisões relevantes e auxiliando o Chefe 
de Divisão 

  Auxiliar no desenvolvimento de planos de 
trabalho e programas trimestrais da Divisão; 

 Auxiliar no desenvolvimento de indicadores 
para o monitoramento e avaliação do programa 
de trabalho sobre questões relacionadas ao 
comércio de serviços; 

 Fazer a ligação com as outras divisões 
relevantes da Direcção e desenvolver boas 
relações de trabalho e parcerias com 
organizações relevantes 

 Elaborar plano de trabalho do projeto, 
documentação adequada e relatórios de todas 
as atividades sobre questões relacionadas ao 
comércio de serviços relacionadas ao trabalho 
do Comitê de Comércio de Serviços; 

 Auxiliar no desenvolvimento de indicadores 
para o monitoramento e avaliação do programa 
de trabalho do Subcomitê de Assuntos 
Relacionados ao Comércio em Serviços; 

 Preparar relatórios de progresso sobre 
questões relacionadas com o comércio de 
serviços para a contribuição da Divisão para o 
relatório anual do Secretário-Geral; 

 Servir como ponto focal para o monitoramento e 
avaliação do programa de trabalho da Divisão; 

 Participar de reuniões do Subcomitê de 
questões relacionadas ao Comércio em 
Serviços e outras oficinas de capacitação 
relacionadas;  

 Auxiliar o Subcomitê de Questões Relacionadas 
ao Comércio de Serviços em: 

 

Ou 

Mestrado universitário em 
comércio internacional, 
economia do desenvolvimento, 
relações internacionais, 
negócios internacionais, direito 
internacional, ciência política ou 
disciplinas relevantes 

 

ou  
 
 
dois (2) anos de 
experiência 
profissionalnonas áreas 
relevantes, a 
experiência em 
supervisão será uma 
vantagem 
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a. Realizar uma análise das relações 
entre o comércio de serviços e um 
conjunto de questões relacionadas de 
interesse para avaliar as interações e 
suas implicações nas negociações, 
por um lado, e na implementação do 
Protocolo sobre o Comércio de 
Serviços e seus anexos, por outro 
mão; 

b. Assegurar o seguimento das 
negociações dos Protocolos de Fase 
II do AfCFTA, acordos ou arranjos 
regionais, continentais ou 
internacionais que tenham impacto 
nas negociações ou na 
implementação do Protocolo do 
AfCFTA sobre o Comércio de 
Serviços e seus anexos; 

c. Desenvolvimento de notas técnicas e 
estudos sobre questões importantes 
relacionadas com o comércio de 
serviços que podem informar ou 
estruturar as negociações ou a 
implementação do Protocolo AfCFTA 
sobre o Comércio de Serviços; 

d. Reuniões técnicas de revisão por 
pares, workshops ou conferências 
sobre questões relacionadas ao 
comércio de serviços em colaboração 
com instituições ou órgãos 
responsáveis por essas questões; 

e. Assegurar o acompanhamento dos 
trabalhos sobre as principais 
questões relacionadas com o 



112 | P á g i n a  

 

POSIÇÕES RESPONSABILIDADES 
QUALIFICAÇÃO MÍNIMA DE 

EDUCAÇÃO 
EXPERIÊNCIA 

Comércio de Serviços para informar 
os trabalhos da Comissão do 
Comércio de Serviços, bem como dos 
seus Subcomités de acordo com as 
suas áreas de competência; 

f. Colaborar e cooperar com outros 
subcomitês relevantes lidando com 
questões sobrepostas; 

g. Preparar relatórios anuais sobre a 
situação da implementação, 
monitoramento e avaliação dos 
direitos e obrigações dos Estados 
Partes no âmbito do Protocolo sobre 
Comércio de Serviços; e 

h. Desempenhar outras funções que lhe 
sejam atribuídas pelo Comitê de 
Comércio de Serviços para facilitar a 
implementação do Protocolo sobre 
Comércio de Serviços e promover 
seus objetivos. 

 Realizar quaisquer outras tarefas que possam 
ser atribuídas pelo Chefe de Divisão conforme 
necessário, incluindo trabalhar em uma série de 
questões para melhorar os vínculos entre a 
Divisão e outras Divisões na Diretoria 

Oficial de Comércio de 
Serviços - SCSC (P2) 
 

 Auxiliar o Subcomitê de Compromisso Específico 
(SCSC) no desenvolvimento de planos de 
trabalho e programas trimestrais do Subcomitê; 

 Auxiliar no desenvolvimento de indicadores para 
o monitoramento e avaliação do programa de 
trabalho do Subcomitê sobre compromissos 
específicos; 

Bacharelado universitário em 
comércio internacional, 
economia do desenvolvimento, 
relações internacionais, 
negócios internacionais, direito 
internacional, ciência política ou 
disciplinas relevantes 

 

cinco (5) anos de 
experiência 
profissionalnonas áreas 
relevantes, a 
experiência em 
supervisão será uma 
vantagem 
 
ou  
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 Auxiliar na revisão de ofertas e compromissos 
apresentados por Estados e não Partes do 
Estado; 

 Elaborar plano de trabalho do projeto, 
documentação adequada e relatórios de todas 
as atividades do Subcomitê de Compromissos 
Específicos; 

 Auxiliar no desenvolvimento de ferramentas 
analíticas quantitativas e qualitativas para avaliar 
a implementação dos compromissos por parte 
dos Estados e não-Partes;  

 Auxiliar no desenvolvimento de planos de 
trabalho e programas trimestrais do Subcomitê 
de Comissão Específica; 

 Participar de reuniões do Subcomitê de 
compromissos específicos e workshops de 
capacitação relacionados;  

 Realizar quaisquer outras tarefas que possam 
ser atribuídas pelo Chefe de Divisão conforme 
necessário, incluindo auxiliar o Bureau do 
Subcomitê de Compromissos Específicos 

Ou 

Mestrado universitário em 
comércio internacional, 
economia do desenvolvimento, 
relações internacionais, 
negócios internacionais, direito 
internacional, ciência política ou 
disciplinas relevantes 

 

 
 
dois (2) anos de 
experiência 
profissionalnonas áreas 
relevantes, a 
experiência em 
supervisão será uma 
vantagem 

Oficial Júnior (P1) - SCRF 

 Desenvolver uma base de dados dos pontos 
focais dos Estados Partes e não Estados Partes 
no Comércio de Serviços; 

 Auxiliar o Diretor Principal de Comércio de 
Serviços a lidar com as Estruturas Regulatórias, 
bem como com o Subcomitê de Estrutura 
Regulatória (SCRF); 

 Auxiliar no desenvolvimento de indicadores para 
o monitoramento e avaliação do programa de 
trabalho do Subcomitê de marco regulatório; 

 Auxiliar o Subcomitê de Marco Regulatório no 
Monitoramento, avaliação e revisão de 

Bacharelado universitário em 
comércio internacional, 
economia do desenvolvimento, 
relações internacionais, 
negócios internacionais, direito 
internacional, ciência política ou 
disciplinas relevantes 

 

2 anos de experiência 
relevante  
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instrumentos e ferramentas de marco 
regulatório; 

 Participar de reuniões do Subcomitê de 
Estruturas Regulatórias e outros workshops de 
capacitação subsequentes '; 

 Desenvolver mecanismos para avaliar o impacto 
das reuniões e dos Quadros Reguladores do 
Comércio em workshops de capacidade de 
serviços; 

 Auxiliar no agendamento de reuniões dos 
marcos regulatórios, incluindo a preparação de 
memorandos e orçamento, e tomadas de notas 
nas respectivas reuniões;  

 Realizar quaisquer outras tarefas, conforme 
possam ser atribuídas pelo Diretor Principal de 
Comércio de Serviços, lidando com as 
Estruturas Regulatórias, conforme necessário. 

Oficial subalterno (P1) X 
(2) - SCMRPQ e regras 
 

 Desenvolver uma base de dados dos pontos 
focais dos Estados Partes e não Estados Partes 
no Comércio de Serviços; 

 Auxiliar os Oficiais de Comércio de Serviços 
Principais lidando, respectivamente, com o 
Reconhecimento Mútuo de Qualificações 
Profissionais e Regras de Comércio de Serviços; 

 Auxiliar no desenvolvimento de indicadores para 
o monitoramento e avaliação do programa de 
trabalho dos Subcomitês de Reconhecimento 
Mútuo de Qualificações Profissionais e Normas 
de Comércio de Serviços; 

 Auxiliar na revisão de ofertas e compromissos 
apresentados por Estados e não Partes do 
Estado; 

 Participar de reuniões do Subcomitê dos 
Subcomitês de Reconhecimento Mútuo de 

Bacharelado universitário em 
comércio internacional, 
economia do desenvolvimento, 
relações internacionais, 
negócios internacionais, direito 
internacional, ciência política ou 
disciplinas relevantes 

 

2 anos de experiência 
relevante  
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Qualificações Profissionais e Regras de 
Comércio de Serviços e outros workshops de 
capacitação subsequentes '; 

 Desenvolver mecanismos para avaliar o impacto 
de reuniões e Workshops de Capacitação de 
Reconhecimento Mútuo de Qualificações 
Profissionais e Regras de Comércio de Serviços; 

 Auxiliar no agendamento de reuniões dos 
Subcomitês de Reconhecimento Mútuo de 
Qualificações Profissionais e Regras de 
Comércio de Serviços, incluindo a preparação de 
memorandos e orçamento, e anotações nas 
respectivas reuniões;  

Realizar quaisquer outras tarefas, conforme possam 
ser atribuídas pelos Oficiais Principais de Comércio 
de Serviços, lidando respectivamente com o 
Reconhecimento Mútuo de Qualificações 
Profissionais e Regras de Comércio de Serviços 
conforme necessário 

DIVISÃO DE INVESTIMENTOS 

Chefe da Divisão de 
Investimentos [P5] 

 Fornecer apoio geral de liderança aos Estados 
Partes e não Partes do Estado para a 
negociação e implementação do Protocolo de 
Investimento 

 Auxiliar os Estados Partes na implementação do 
Protocolo sobre Investimento, incluindo seus 
instrumentos subsidiários; 

 Atuar como secretariado da Comissão de 
Investimentos e dos seus órgãos subsidiários, de 
forma a assegurar o bom funcionamento destas 
subcomissões; 

 Elaborar relatórios factuais, notas técnicas de 
aconselhamento e outras notas de informação 
relevantes para permitir o bom funcionamento da 

Mestrado em comércio 
internacional, economia do 
desenvolvimento, relações 
internacionais, negócios 
internacionais, direito 
internacional, ciência política ou 
disciplinas relevantes 

 

Um mínimo de doze 
(12) anos de 
experiência profissional 
relevante na área de 
política comercial a 
nível regional ou 
multilateral, dos quais 
sete (7) anos devem 
ser a nível de gestão; 
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Comissão de Investimento e dos seus órgãos 
subsidiários;  

 Fornecer assistência técnica e programas de 
capacitação para permitir que os Estados Partes 
implementem o Protocolo sobre Investimento, 
incluindo seus instrumentos subsidiários; 

 Elaborar e / ou coordenar estudos analíticos e 
documentos de referência com o objetivo de 
facilitar a negociação e implementação do 
Protocolo de Investimento;  

 Prestação de assessoria técnica apropriada e 
outros conselhos relacionados com tratados de 
investimento aos Estados Partes e Não-Partes 
do Estado que participam em reuniões técnicas;  

 Coordenar e liderar o planeamento, organização 
e manutenção de eventos e reuniões do 
Secretariado do AfCFTA relacionados e garantir 
a produção e disseminação atempada de 
relatórios das reuniões técnicas;  

 Estabelecer ligação com as contrapartes 
relevantes nos Estados Partes e não Estados 
Partes, CERs e outras organizações 
internacionais, responsáveis pelo investimento;  

 Facilitar o diálogo sobre políticas e leis de 
investimento entre as principais partes 
interessadas a nível nacional, regional e 
continental;  

 Identificar e fornecer apoio técnico ao 
Secretariado do AfCFTA e aos Estados Partes e 
não Partes do Estado em discussões 
internacionais que possam ter uma implicação / 
impacto no protocolo de investimento; incluindo 
e não se limitando a UNCITRAL, UNCTAD, 
WTO, ICSID etc. 
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 Definir a visão para a Divisão de Investimentos e 
definir e liderar sua estratégia geral; 

 Garantir a gestão de risco adequada e 
estratégias de mitigação para a divisão; 

 Contribuir para o desenvolvimento do plano de 
continuidade de negócios da Diretoria e garantir 
a sua implementação ao nível da divisão; 

 Supervisionar o pessoal da divisão no que diz 
respeito à organização e avaliação de 
desempenho; 

 Liderar a concepção de estratégias e políticas 
consistentes com os objetivos da Diretoria  

 Liderar o desenvolvimento e implantação de 
estratégia de Monitoramento e Avaliação dentro 
da divisão de forma a garantir o cumprimento de 
metas e mitigação para o tratamento dos 
assuntos pertinentes nas áreas pertinentes; 

 Preparação do Plano de Ação Anual e seus 
recursos correspondentes para a Divisão; 

 Liderar análises qualitativas e quantitativas sobre 
a política relevante e desenvolvimentos externos 
no espaço geral da política de investimento 

 Representar as conferências e eventos do 
Secretariado do AfCFTA quando solicitado; 

 Contribuir para a preparação de relatórios 
financeiros e de execução orçamentária 
periódicos e monitorar a execução orçamentária 
em nível de divisão; 

 Envolver as partes interessadas nos Estados 
Membros e CERs na concepção e 
implementação das estratégias necessárias; 

 Investir em parcerias e relacionamentos 
estratégicos para apoiar a promoção de 
investimentos, facilitação e trabalho político; 
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 Faça a ligação estreita com as respectivas 
Divisões em vários fluxos de trabalho 
relacionados 

 Realizar quaisquer outras tarefas que possam 
ser atribuídas pelo Diretor conforme necessário, 
incluindo trabalhar em várias questões para 
melhorar os vínculos entre a Divisão e outras 
Divisões da Diretoria. 

Diretor Principal de 
Investimentos [P4] 

 Assistir na negociação e implementação do 
Protocolo sobre Investimento no âmbito do 
AfCFTA; 

 Auxiliar na preparação de relatórios, notas 
técnicas de consultoria e outras notas de 
informação relevantes para apoiar a negociação 
e implementação do Protocolo sobre 
Investimento;  

 Apoio na prestação de assistência técnica e 
capacitação aos Estados Partes para facilitar a 
negociação e implementação do Protocolo sobre 
Investimento, incluindo seus instrumentos 
subsidiários; 

 Empreender estudos analíticos específicos da 
indústria e documentos de referência com o 
objetivo de facilitar a implementação do 
Protocolo sobre investimento;  

 Facilitar o planeamento, organização e 
manutenção de eventos e reuniões do 
Secretariado do AfCFTA relacionados e garantir 
a produção e disseminação atempada de 
relatórios de reuniões técnicas;  

 Coordenar a criação e funcionamento de um 
Centro Consultivo sob a Divisão de Investimento 
para realizar as atividades relacionadas com a 
disseminação de informação, assistência técnica 

Mestrado em comércio 
internacional, economia do 
desenvolvimento, relações 
internacionais, negócios 
internacionais, direito 
internacional, ciência política ou 
disciplinas relevantes 

Ou  
 
Bacharelado em comércio 
internacional, economia do 
desenvolvimento, relações 
internacionais, negócios 
internacionais, direito 
internacional, ciência política ou 
disciplinas relevantes 

 

10 (dez) anos de 
experiência relevante e 
progressivamente 
responsável, dos quais 
6 (seis) anos devem 
ser de nível gerencial 
ou de especialista 
envolvendo pelo menos 
3 (três) anos de função 
de supervisão. 
 
12 (doze) anos de 
experiência profissional 
relevante e 
progressivamente 
responsável, dos quais 
6 (seis) e 3 (três) anos 
de experiência devem 
ser de nível gerencial 
ou de especialista e em 
uma função de 
supervisão, 
respectivamente. 
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e capacitação conducente à implementação 
eficaz deste Protocolo. 

 Estabelecer ligação com as contrapartes 
relevantes nos Estados Partes e não Estados 
Partes, CERs e outras organizações 
internacionais, responsáveis pelo investimento;  

 Facilitar iniciativas de diálogo político sobre 
investimento entre as principais partes 
interessadas a nível nacional, regional e 
continental;  

 Apoiar o Secretariado do AfCFTA e os Estados 
Partes e não Partes do Estado nas discussões 
internacionais que possam ter uma implicação / 
impacto no protocolo de investimento; incluindo 
e não se limitando a UNCITRAL, UNCTAD, 
WTO, ICSID etc. 

 Desenvolver o plano de continuidade de 
negócios da divisão e apoiar a implementação 
no nível da divisão; 

 Contribuir para a concepção de estratégias e 
políticas consistentes com os objetivos da 
Diretoria  

 Apoiar o desenvolvimento e implantação de 
estratégia de Monitoramento e Avaliação dentro 
da divisão, de forma a garantir o cumprimento de 
metas e mitigação para o tratamento dos 
assuntos pertinentes nas áreas pertinentes; 

 Contribuir para a preparação do Plano de Ação 
Anual e seus recursos correspondentes para a 
Divisão; 

 Representar as conferências e eventos do 
Secretariado do AfCFTA quando solicitado; 

 Contribuir para a preparação de relatórios 
financeiros e de execução orçamentária 
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periódicos e monitorar a execução orçamentária 
em nível de divisão; 

 Apoiar o envolvimento das partes interessadas 
nos Estados Partes, Estados não Partes e CERs 
na concepção e implementação das estratégias 
necessárias; 

 Contribuir para o desenvolvimento da 
documentação e fornecimento de insumos 
necessários à implementação das atividades da 
Divisão;  

 Apoiar programas que implementem medidas, 
em apoio aos esforços internos dos Estados 
Partes, com vistas a, entre outros:  

o fortalecer sua capacidade de facilitação 
de investimentos e promoção das 
capacidades técnicas, gerenciais e 
financeiras de seus investidores; 

o melhorar a capacidade das agências de 
promoção de investimentos de coletar e 
analisar informações sobre os fluxos de 
investimento; 

o melhorar a capacidade dos investidores 
de cumprir os regulamentos e padrões de 
investimento a nível internacional, 
continental, regional e nacional; 

o apoiar a recolha e gestão de dados 
estatísticos de investimento;  

o apoiar a negociação de acordos de 
investimento em conformidade com o 
Protocolo de Investimento;  

o facilitar a interação e o diálogo entre os 
investidores com vista à promoção da 
partilha de informação sobre 
oportunidades de investimento, 
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aprendizagem entre pares e partilha das 
melhores práticas; 

o abordar as necessidades de qualidade e 
padrões de investimento no âmbito do 
Protocolo sobre Investimento com vista a 
apoiar o desenvolvimento e adoção de 
padrões continentais; e 

o desenvolver e implementar regimes 
regulatórios para o investimento a nível 
continental, regional e nacional. 

 Realizar quaisquer outras tarefas que possam 
ser atribuídas pelo Chefe de Divisão conforme 
necessário, incluindo trabalhar em uma série de 
questões para melhorar os vínculos entre a 
Divisão e outras Divisões da Diretoria. 

Oficial Sênior do 
Programa de Investimento 
- Capacitação [P3] 

 Apoiar a negociação e implementação do 
Protocolo de Investimento  

 Desenvolver e gerenciar um plano / programa de 
capacitação e assistência técnica para  

 as negociações do AfCFTA, incluindo a gestão 
dos diferentes parceiros, ofertas e  
pedidos de assistência técnica ou capacitação 
relacionada com as negociações do AfCFTA; 

 Preparar documentos relevantes para uso no 
que diz respeito à assistência técnica e 
compromissos de conceito de capacitação para 
partes estatais e não-partes para facilitar a 
negociação e implementação do Protocolo sobre 
Investimento 

 Apoiar o planeamento e manutenção de eventos 
e reuniões do Secretariado do AfCFTA 
relacionados e garantir a produção e 
disseminação atempada de relatórios de 
reuniões técnicas;  

Mestrado universitário em 
comércio internacional, 
economia do desenvolvimento, 
relações internacionais, 
negócios internacionais, direito 
internacional, ciência política ou 
disciplinas relevantes 

 

Ou  

Bacharelado universitário em 
comércio internacional, 
economia do desenvolvimento, 
relações internacionais, 
negócios internacionais, direito 
internacional, ciência política ou 
disciplinas relevantes 

 

Sete (7) anos de 
experiência profissional 
relevanteForados quais 
3 anos a nível de 
supervisão. 
 
Dez (10)anos de 
experiência profissional 
relevanteForados quais 
3 anos a nível de 
supervisão. 
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 Produzir os insumos necessários sobre questões 
relacionadas às negociações e implementação 
do Protocolo sobre Investimentos; 

 Desenvolver, discutir e monitorar as diretrizes da 
política e facilitação da implementação do 
Protocolo sobre Investimento. 

 Monitorar a implementação do protocolo de 
investimento ao nível dos Estados Partes e não 
Estados Partes; 

 Monitorar e cotejar todas as medidas relevantes 
pelos Estados Partes e não Estados Partes que 
digam respeito ou afetam a implementação do 
Protocolo sobre Investimento. 

 Facilitar o diálogo sobre políticas de investimento 
entre as partes interessadas. 

 Apoio na realização de análises e revisão do 
quadro legislativo, revisão de políticas e 
desenvolvimento de resumos e propostas de 
políticas sobre investimentos crescentes no 
continente. 

 Identificar e preparar análises de necessidades 
para harmonizar os quadros legislativos e 
regulatórios no continente, em linha com o 
Protocolo sobre Investimento  

 Preparar relatórios de divisão mensais e 
trimestrais  

 Contribuir para o desenvolvimento da 
documentação e fornecimento de insumos 
necessários para a implementação das 
atividades da Divisão  

 Realizar quaisquer outras tarefas que possam 
ser atribuídas pelo Chefe de Divisão conforme 
necessário, incluindo trabalhar em uma série de 
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questões para melhorar os vínculos entre a 
Divisão e outras Divisões da Diretoria. 

Diretor Sênior do 
Programa de 
Investimentos - Promoção 
de Investimentos [P3] 

 Examinar os desafios enfrentados pela atração e 
crescimento de investimentos no continente e 
propor atividades ou iniciativas para enfrentá-los. 

 Estabelecer e operacionalizar uma promoção de 
investimento continental e rede de políticas que 
será responsável pela coordenação e consulta 
sobre iniciativas relacionadas com investimentos 
relevantes.  

 Coordenar o trabalho da divisão em relação à 
identificação e promoção de investimentos  

 Articular com Agências de Promoção de 
Investimentos no apoio à promoção de 
investimentos, facilitação e desenvolvimento de 
propostas de valor no continente  

 Participar de conferências, reuniões e 
seminários para melhorar a implementação 
efetiva do protocolo de investimento; 

 Preparar notas conceituais, planos de trabalho 
anuais sobre questões relacionadas ao protocolo 
de investimento  

 Realizar workshops de sensibilização sobre o 
Protocolo de Investimento, identificando 
propostas relevantes para revisão  

 Realizar quaisquer outras tarefas que possam 
ser atribuídas pelo Chefe de Divisão conforme 
necessário, incluindo trabalhar em uma série de 
questões para melhorar os vínculos entre a 
Divisão e outras Divisões da Diretoria. 

Mestrado universitário em 
comércio internacional, 
economia do desenvolvimento, 
relações internacionais, 
negócios internacionais, direito 
internacional, ciência política ou 
disciplinas relevantes 

 

Ou  

Bacharelado universitário em 
comércio internacional, 
economia do desenvolvimento, 
relações internacionais, 
negócios internacionais, direito 
internacional, ciência política ou 
disciplinas relevantes 

 

Sete (7) anos de 
experiência profissional 
relevanteForados quais 
3 anos a nível de 
supervisão. 
 
Dez (10)anos de 
experiência profissional 
relevanteForados quais 
3 anos a nível de 
supervisão. 

  

Diretor do Programa de 
Investimento [P2] 

 Empreender estudos de pesquisa sobre 
questões de política que afetam o ambiente de 
negócios no continente; 

Bacharelado em comércio 
internacional, economia do 
desenvolvimento, relações 
internacionais, negócios 

cinco (5) anos de 
experiência 
profissionalnonas áreas 
relevantes, a 
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 Apoio na preparação de recomendações 
regulamentares e administrativas relacionadas 
com o investimento para intervenção / ação; 

 Pesquisa sobre incentivos personalizados para 
facilitar, atrair e reter investidores dentro do 
continente  

 Pesquisar e preparar contribuições para 
documentos de referência com o objetivo de 
facilitar a implementação do Protocolo de 
Investimento;  

 Empreender a análise técnica do processo de 
negociação e implementação do Protocolo de 
Investimento da AfCFTA, garantindo, tanto 
quanto possível, a orientação sobre o alcance do 
impacto sustentável das disposições propostas; 

 Recolher e analisar informação sobre fluxos de 
investimento e apoiar a recolha e gestão de 
dados estatísticos de investimento;  

 Produzir os relatórios periódicos necessários das 
atividades do Secretariado do AfCFTA relativos 
às atividades do protocolo de investimento e 
garantir que os prazos acordados para esses 
relatórios sejam estritamente cumpridos; 

 Apoiar estudos e programas de advocacy em 
políticas de investimento na África. 

 Realizar quaisquer outras tarefas que possam 
ser atribuídas pelo Chefe de Divisão conforme 
necessário, incluindo trabalhar em uma série de 
questões para melhorar os vínculos entre a 
Divisão e outras Divisões da Diretoria. 

internacionais, direito 
internacional, ciência política ou 
disciplinas relevantes 

Ou  

Mestrado em comércio 
internacional, economia do 
desenvolvimento, relações 
internacionais, negócios 
internacionais, direito 
internacional, ciência política ou 
disciplinas relevantes 

 
 
 

experiência em 
supervisão será uma 
vantagem 
 
ou  
 
 
dois (2) anos de 
experiência 
profissionalnonas áreas 
relevantes, a 
experiência em 
supervisão será uma 
vantagem 

Diretor do Programa de 
Investimento [P2] 

 Desenvolver estratégias para implementar as 
recomendações relacionadas com a política de 
investimento propostas a nível regional e 
internacional;  

Bacharelado em comércio 
internacional, economia do 
desenvolvimento, relações 
internacionais, negócios 

cinco (5) anos de 
experiência 
profissionalnonas áreas 
relevantes, a 
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 Colete e reúna informações das partes 
interessadas em relação às políticas e 
procedimentos administrativos existentes. 

 Desenvolver ligações específicas para políticas 
de investimento entre o Secretariado do AfCFTA 
e várias organizações privadas, públicas e 
internacionais.  

 Desenvolver uma base de dados de pontos 
focais de investimento de Estados Partes, não 
Estados Partes; 

 Desenvolver estratégias de financiamento e 
propostas de projetos para facilitar os programas 
das Divisões  

 Realizar quaisquer outras tarefas que possam 
ser atribuídas pelo Chefe de Divisão conforme 
necessário, incluindo trabalhar em uma série de 
questões para melhorar os vínculos entre a 
Divisão e outras Divisões da Diretoria. 

internacionais, direito 
internacional, ciência política ou 
disciplinas relevantes 

Ou  

Mestrado em comércio 
internacional, economia do 
desenvolvimento, relações 
internacionais, negócios 
internacionais, direito 
internacional, ciência política ou 
disciplinas relevantes 

 

experiência em 
supervisão será uma 
vantagem 
 
ou  
 
 
dois (2) anos de 
experiência 
profissionalnonas áreas 
relevantes, a 
experiência em 
supervisão será uma 
vantagem 

Diretor de Programa de 
Investimento Júnior [P1] 

 Manter e divulgar um cronograma atualizado de 
todas as reuniões atuais e futuras de todos os 
níveis dos órgãos de negociação do AfCFTA 
relativas ao investimento; 

 Assegurar o fornecimento de documentação de 
apoio às reuniões dos vários níveis  
dos órgãos de negociação e atas pós-reunião; 

 Gerir a disponibilização de instalações 
adequadas para conferências e serviços de 
apoio às reuniões dos vários níveis dos órgãos 
de negociação em matéria de investimento; 

 Participar em reuniões de instituições do 
AfCFTA, em particular reuniões relacionadas 
com investimentos e outros workshops de 
capacitação; 

Bacharelado em comércio 
internacional, economia do 
desenvolvimento, relações 
internacionais, negócios 
internacionais, direito 
internacional, ciência política ou 
disciplinas relevantes 
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POSIÇÕES RESPONSABILIDADES 
QUALIFICAÇÃO MÍNIMA DE 

EDUCAÇÃO 
EXPERIÊNCIA 

 Desenvolver mecanismos para avaliar o impacto 
das reuniões e workshops de capacidade 
comercial; 

 Auxiliar no Agendamento de reuniões da 
Divisão, incluindo a preparação de memorandos 
e orçamento;  

 Realizar quaisquer outras tarefas que possam 
ser atribuídas pelo Chefe de Divisão conforme 
necessário, incluindo trabalhar em uma série de 
questões para melhorar os vínculos entre a 
Divisão e outras Divisões da Diretoria. 

 
 
 

DIVISÃO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL 

Chefe de Divisão - Direitos 
de Propriedade Intelectual 
(P5) 
 

 Definir a visão para a Divisão de DPIs e definir e 
liderar sua estratégia geral; 

 Garantir a gestão de risco adequada e 
estratégias de mitigação para a Divisão; 

 Supervisionar o pessoal da divisão no que diz 
respeito à organização e avaliação de 
desempenho; 

 Liderar o desenho de estratégias e políticas 
consistentes com os objetivos da Diretoria, a fim 
de abordar as questões pertinentes na área em 
questão; 

 Atuar como secretaria do Comitê de DPIs e seus 
órgãos subsidiários, para assegurar o 
funcionamento efetivo desses órgãos; 

 Preparação do Plano de Ação Anual e seus 
recursos correspondentes para a Divisão; 

 Representar o Secretariado do AfCFTA e 
explicar a sua posição em relação aos DPIs em 
conferências e eventos, quando solicitado; 

Mestrado em comércio 
internacional, economia do 
desenvolvimento, relações 
internacionais, negócios 
internacionais, direito 
internacional, ciência política ou 
disciplinas relevantes 

 

 

Doze (12) anos de 
experiência relevante e 
progressivamente 
responsável na área de 
comunicação 
corporativa.  
 

Desses anos, sete 
(7) devem ser de 
nível de alta 
administração e 5 
(cinco) devem 
envolver função de 
supervisão. 
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POSIÇÕES RESPONSABILIDADES 
QUALIFICAÇÃO MÍNIMA DE 

EDUCAÇÃO 
EXPERIÊNCIA 

 Assegurar a preparação de relatórios financeiros 
e de execução orçamental periódicos e 
monitorizar a execução orçamental ao nível da 
Divisão; 

 Envolver as partes interessadas nos Estados 
Membros e CERs na concepção e 
implementação das estratégias necessárias; e 

 Embarque em parcerias e relacionamentos 
estratégicos para impulsionar o crescimento; 

 Desenvolver e liderar todos os trabalhos 
substantivos relacionados aos DPIs; 

 Realizar quaisquer outras tarefas que possam 
ser atribuídas pelo Diretor, conforme seja 
necessário, incluindo trabalhar em uma série de 
questões para melhorar os vínculos entre a 
Divisão e outras Divisões da Diretoria. 

Diretor Principal de DPIs 
(P4) - Direitos de 
Propriedade Industrial  
 

 Apoiar a capacitação dos Estados Partes em 
todos os aspectos técnicos e jurídicos relativos 
aos DPIs em geral e aos direitos de propriedade 
industrial em particular; 

 Formular e gerir programas de assistência 
técnica de apoio aos DPIs em geral e aos 
direitos de propriedade industrial em particular; 

 Formular conselhos e recomendações para os 
Estados Partes e não Partes sobre direitos de 
propriedade industrial; 

 Identificar questões de desenvolvimento 
novas ou emergentes de potencial 
preocupação para os Estados Partes do 
AfCFTA nas áreas de direitos de propriedade 
industrial e concepção e desenvolvimento de 
programas e assessoria política para abordá-los; 

Mestrado em comércio 
internacional, economia do 
desenvolvimento, relações 
internacionais, negócios 
internacionais, direito 
internacional, ciência política ou 
disciplinas relevantes 

 

Ou  

Bacharelado em comércio 
internacional, economia do 
desenvolvimento, relações 
internacionais, negócios 
internacionais, direito 
internacional, ciência política ou 
disciplinas relevantes 

10 (dez) anos de 
experiência relevante e 
progressivamente 
responsável, dos quais 
6 (seis) anos devem 
ser de nível gerencial 
ou de especialista 
envolvendo pelo menos 
3 (três) anos de função 
de supervisão. 
 
12 (doze) anos de 
experiência profissional 
relevante e 
progressivamente 
responsável, dos quais 
6 (seis) e 3 (três) anos 
de experiência devem 
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POSIÇÕES RESPONSABILIDADES 
QUALIFICAÇÃO MÍNIMA DE 

EDUCAÇÃO 
EXPERIÊNCIA 

 Realizar pesquisas e análises e preparar 
relatórios sobre questões de direitos de 
propriedade industrial; 

 Auxiliar o Comitê de DPIs para assegurar seu 
bom funcionamento; 

 Fornecer informações aos delegados, colegas, 
alta administração e outras organizações 
intergovernamentais sobre questões 
substantivas sobre direitos de propriedade 
industrial; 

 Auxiliar mais colegas seniores no apoio aos 
órgãos atendidos pela Divisão (comitês, grupos 
de negociação, etc.), conforme necessário; 

 Acompanhar a implementação dos 
compromissos relativos aos direitos de 
propriedade industrial a nível dos Estados Partes 
e não Estados Partes; 

 Participar de reuniões, seminários para melhorar 
a implementação efetiva das obrigações de 
DPIs; 

 Elaborar notas de conceito, relatórios e planos 
de trabalho anuais sobre questões relacionadas 
com direitos de propriedade industrial;  

 Desenvolver materiais de treinamento e fornecer 
assistência técnica e atividades de treinamento 
em DPIs; 

 Participar e fornecer suporte às atividades de 
divulgação da Divisão; 

 Realizar quaisquer outras tarefas que possam 
ser atribuídas pelo Chefe de Divisão conforme 
necessário, incluindo trabalhar em uma série de 
questões para melhorar os vínculos entre a 
Divisão e outras Divisões da Diretoria. 

 ser de nível gerencial 
ou de especialista e em 
uma função de 
supervisão, 
respectivamente. 
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POSIÇÕES RESPONSABILIDADES 
QUALIFICAÇÃO MÍNIMA DE 

EDUCAÇÃO 
EXPERIÊNCIA 

Oficial Principal de DPIs 
(P4) - Direitos Autorais, 
Conhecimento Tradicional 
e Recursos Genéticos 

 Apoiar a capacitação dos Estados Partes em 
todos os aspectos técnicos e jurídicos relativos 
aos DPIs em geral e direitos autorais, 
conhecimento tradicional e recursos genéticos 
em particular; 

 Formular e gerenciar programas de assistência 
técnica em apoio aos DPIs em geral e aos 
direitos autorais, conhecimentos tradicionais e 
recursos genéticos em particular;  

 Formular conselhos e recomendações para 
Estados Partes e Não Partes sobre direitos 
autorais, conhecimento tradicional e recursos 
genéticos; 

 Identificar questões de desenvolvimento 
novas ou emergentes de potencial 
preocupação para os Estados Partes do 
AfCFTA nas áreas de direitos autorais, 
conhecimento tradicional e recursos genéticos e 
projetar e desenvolver programas e assessoria 
política para abordá-los; 

 Realizar pesquisas e análises e preparar 
relatórios sobre direitos autorais, conhecimento 
tradicional e recursos genéticos; 

 Auxiliar o Comitê de DPIs para assegurar seu 
bom funcionamento; 

 Fornecer informações aos delegados, colegas, 
alta administração e outras organizações 
intergovernamentais sobre questões 
substantivas sobre direitos autorais, 
conhecimento tradicional e recursos genéticos; 

 Auxiliar mais colegas seniores no apoio aos 
órgãos atendidos pela Divisão (comitês, grupos 
de negociação, etc.), conforme necessário; 

Mestrado em comércio 
internacional, economia do 
desenvolvimento, relações 
internacionais, negócios 
internacionais, direito 
internacional, ciência política ou 
disciplinas relevantes 

 

Ou  

Bacharelado em comércio 
internacional, economia do 
desenvolvimento, relações 
internacionais, negócios 
internacionais, direito 
internacional, ciência política ou 
disciplinas relevantes 

 

 

10 (dez) anos de 
experiência relevante e 
progressivamente 
responsável, dos quais 
6 (seis) anos devem 
ser de nível gerencial 
ou de especialista 
envolvendo pelo menos 
3 (três) anos de função 
de supervisão. 
 
12 (doze) anos de 
experiência profissional 
relevante e 
progressivamente 
responsável, dos quais 
6 (seis) e 3 (três) anos 
de experiência devem 
ser de nível gerencial 
ou de especialista e em 
uma função de 
supervisão, 
respectivamente. 
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POSIÇÕES RESPONSABILIDADES 
QUALIFICAÇÃO MÍNIMA DE 

EDUCAÇÃO 
EXPERIÊNCIA 

 Monitorar a implementação dos compromissos 
relativos a direitos autorais, conhecimentos 
tradicionais e recursos genéticos em nível de 
Estados Partes e não Estados Partes; 

 Participar de reuniões, seminários para melhorar 
a implementação efetiva das obrigações de 
DPIs; 

 Elaborar notas conceituais, relatórios e planos 
de trabalho anuais sobre questões relacionadas 
a direitos autorais, conhecimentos tradicionais e 
recursos genéticos;  

 Desenvolver materiais de treinamento e fornecer 
assistência técnica e atividades de treinamento 
em direitos autorais, conhecimento tradicional e 
recursos genéticos; 

 Participar e fornecer suporte às atividades de 
divulgação da Divisão; 

 Realizar quaisquer outras tarefas que possam 
ser atribuídas pelo Chefe de Divisão conforme 
necessário, incluindo trabalhar em uma série de 
questões para melhorar os vínculos entre a 
Divisão e outras Divisões da Diretoria. 

Diretor Sênior de DPIs - 
Direitos de Propriedade 
Industrial (P3) 
 

 Acompanhar a implementação dos 
compromissos relativos aos direitos de 
propriedade industrial a nível dos Estados Partes 
e não Estados Partes; 

 Participar de reuniões, seminários para melhorar 
a implementação efetiva das obrigações de 
DPIs; 

 Elaborar notas de conceito, relatórios e planos 
de trabalho anuais sobre questões relacionadas 
com direitos de propriedade industrial;  

 Participar das oficinas de sensibilização sobre 
DPIs; 

Mestrado em comércio 
internacional, economia do 
desenvolvimento, relações 
internacionais, negócios 
internacionais, direito 
internacional, ciência política ou 
disciplinas relevantes 

 

Ou  

Bacharelado em comércio 
internacional, economia do 

Sete (7) anos de 
experiência profissional 
relevanteForados quais 
3 anos a nível de 
supervisão. 
 
Dez (10)anos de 
experiência profissional 
relevanteForados quais 
3 anos a nível de 
supervisão. 
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POSIÇÕES RESPONSABILIDADES 
QUALIFICAÇÃO MÍNIMA DE 

EDUCAÇÃO 
EXPERIÊNCIA 

 Auxiliar o Comitê de DPIs para assegurar seu 
bom funcionamento; 

 Contribuir para o desenvolvimento de materiais 
de treinamento sobre direitos de propriedade 
industrial; 

 Desenvolver experiência em assuntos técnicos 
relacionados a direitos de propriedade industrial; 

 Contribuir com as atividades de divulgação da 
Divisão, conforme necessário; 

 Servir como líder na prestação de assistência 
técnica e iniciativas de capacitação para permitir 
que os Estados Partes implementem as 
obrigações relacionadas aos direitos de 
propriedade industrial; 

 Realizar quaisquer outras tarefas que possam 
ser atribuídas pelo Chefe de Divisão conforme 
necessário, incluindo trabalhar em uma série de 
questões para melhorar os vínculos entre a 
Divisão e outras Divisões da Diretoria. 

desenvolvimento, relações 
internacionais, negócios 
internacionais, direito 
internacional, ciência política ou 
disciplinas relevantes 

 

Oficial sênior de DPIs - 
Direitos autorais (P3)  
 

 Acompanhar a implementação dos 
compromissos relativos aos direitos de 
propriedade industrial a nível dos Estados Partes 
e não Estados Partes; 

 Participar de reuniões, seminários para melhorar 
a implementação efetiva das obrigações de 
DPIs; 

 Elaborar notas de conceito, relatórios e planos 
de trabalho anuais sobre questões relacionadas 
com direitos de propriedade industrial;  

 Participar das oficinas de sensibilização sobre 
DPIs; 

 Auxiliar o Comitê de DPIs para assegurar seu 
bom funcionamento; 

Mestrado em comércio 
internacional, economia do 
desenvolvimento, relações 
internacionais, negócios 
internacionais, direito 
internacional, ciência política ou 
disciplinas relevantes 

 

Ou  

Bacharelado em comércio 
internacional, economia do 
desenvolvimento, relações 
internacionais, negócios 
internacionais, direito 

Sete (7) anos de 
experiência profissional 
relevanteForados quais 
3 anos a nível de 
supervisão. 
 
Dez (10)anos de 
experiência profissional 
relevanteForados quais 
3 anos a nível de 
supervisão. 
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POSIÇÕES RESPONSABILIDADES 
QUALIFICAÇÃO MÍNIMA DE 

EDUCAÇÃO 
EXPERIÊNCIA 

 Contribuir para o desenvolvimento de materiais 
de treinamento sobre direitos de propriedade 
industrial; 

 Desenvolver experiência em assuntos técnicos 
relacionados a direitos de propriedade industrial; 

 Contribuir com as atividades de divulgação da 
Divisão, conforme necessário; 

 Servir como líder na prestação de assistência 
técnica e iniciativas de capacitação para permitir 
que os Estados Partes implementem as 
obrigações relacionadas aos direitos de 
propriedade industrial; 

 Realizar quaisquer outras tarefas que possam 
ser atribuídas pelo Chefe de Divisão conforme 
necessário, incluindo trabalhar em uma série de 
questões para melhorar os vínculos entre a 
Divisão e outras Divisões da Diretoria. 

internacional, ciência política ou 
disciplinas relevantes 

 

Oficial de DPIs (P2) x (2) 
 

 Manter um banco de dados abrangente das leis, 
regulamentos e decisões judiciais de cada 
Estado Parte sobre DPIs;  

 Desenvolver boas relações de trabalho e 
parcerias com organizações relevantes que 
trabalham com questões de DPIs; 

 Auxiliar o Comitê de DPIs para assegurar seu 
bom funcionamento; 

 Desenvolver o plano de trabalho do projeto, 
documentação adequada e relatórios de todas 
as atividades relacionadas aos DPIs; 

 Auxiliar no desenvolvimento de planos de 
trabalho e programas trimestrais da Divisão; 

 Auxiliar no desenvolvimento de indicadores para 
o monitoramento e avaliação do programa de 
trabalho sobre os compromissos de DPIs 

 Bacharelado em comércio 
internacional, economia do 
desenvolvimento, relações 
internacionais, negócios 
internacionais, direito 
internacional, ciência política ou 
disciplinas relevantes 

Ou  

Mestrado em comércio 
internacional, economia do 
desenvolvimento, relações 
internacionais, negócios 
internacionais, direito 
internacional, ciência política ou 
disciplinas relevantes 

cinco (5) anos de 
experiência 
profissionalnonas áreas 
relevantes, a 
experiência em 
supervisão será uma 
vantagem 
 
ou  
 
 

dois (2) anos de 
experiência 
profissionalnonas 
áreas relevantes, a 
experiência em 
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POSIÇÕES RESPONSABILIDADES 
QUALIFICAÇÃO MÍNIMA DE 

EDUCAÇÃO 
EXPERIÊNCIA 

 Participar de reuniões de instituições do AfCFTA, 
em particular reuniões do Comitê de DPIs e 
outras oficinas de capacitação; 

 Preparar relatórios de progresso e coordenar a 
contribuição da Divisão para o relatório anual do 
Secretário-Geral; 

 Realizar quaisquer outras tarefas que possam 
ser atribuídas pelo Chefe de Divisão conforme 
necessário, incluindo trabalhar em uma série de 
questões para melhorar os vínculos entre a 
Divisão e outras Divisões da Diretoria. 

 

 

supervisão será 
uma vantagem 

Oficial júnior de DPIs (P1) 
x (2) 
 

 Desenvolver uma base de dados dos pontos 
focais dos Estados Partes e não Estados Partes; 

 Estabelecer contato com outras Diretorias 
relevantes; 

 Participar de reuniões de instituições do AfCFTA, 
em particular reuniões do Comitê de DPIs e 
outras oficinas de capacitação. 

 Desenvolver mecanismos para avaliar o impacto 
das reuniões e workshops de capacidade 
comercial; 

 Auxiliar no agendamento de reuniões da Divisão, 
incluindo a preparação de memorandos e 
orçamento; 

 Realizar quaisquer outras tarefas que possam 
ser atribuídas pelo Chefe de Divisão conforme 
necessário, incluindo trabalhar em uma série de 
questões para melhorar os vínculos entre a 
Divisão e outras Divisões da Diretoria. 

 

Bacharelado em comércio 
internacional, economia do 
desenvolvimento, relações 
internacionais, negócios 
internacionais, direito 
internacional, ciência política ou 
disciplinas relevantes 

 

2 anos de experiência 
relevante  

DIVISÃO DE COMÉRCIO DIGITAL 

Chefe de Divisão - 
Comércio Digital [P5] 

 Chefiar e gerenciar as operações da Divisão 
de Comércio Digital a fim de atingir os 
objetivos estratégicos da Direção e das 

Mestrado em comércio 
internacional, economia do 
desenvolvimento, relações 
internacionais, negócios 

Doze (12) anos de 
experiência relevante e 
progressivamente 
responsável na área de 
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POSIÇÕES RESPONSABILIDADES 
QUALIFICAÇÃO MÍNIMA DE 

EDUCAÇÃO 
EXPERIÊNCIA 

metas gerais do Secretariado do AfCFTA 
relacionadas ao Comércio Digital; 

 Coordenar e liderar o planeamento 
estratégico, organização e manutenção do 
Secretariado e Direcção do AfCFTA na área 
do comércio digital; 

 Fornecer apoio líder aos Estados Partes e 
não Estados Partes na negociação e / ou 
implementação do Protocolo sobre Comércio 
Digital e seus instrumentos jurídicos 
associados; 

 Fornecer apoio técnico e capacitação aos 
Estados Partes na implementação do 
Protocolo sobre Comércio Digital; 

 Prestar apoio técnico no desenvolvimento de 
políticas, programas e projetos para atingir 
os objetivos da Diretoria no que diz respeito 
à implementação do Protocolo sobre 
Comércio Digital; 

 Prestar suporte administrativo e técnico ao 
Comitê de Comércio Digital e seus órgãos 
subsidiários; 

 Estabelecer contato com outras Divisões em 
assuntos relacionados ao comércio digital 
dentro do AfCFTA ou assuntos necessários 
para melhorar o bom funcionamento da 
Diretoria. 

 Contribuir para a preparação de relatórios 
financeiros e de execução orçamentária 
periódicos e monitorar a execução 
orçamentária em nível de Divisão; 

 Gerencia e supervisiona os oficiais dentro da 
Divisão, garante a entrega oportuna das 

internacionais, direito 
internacional, ciência política ou 
disciplinas relevantes 

 

Ou  

Bacharelado em comércio 
internacional, economia do 
desenvolvimento, relações 
internacionais, negócios 
internacionais, direito 
internacional, ciência política ou 
disciplinas relevantes 

 

comunicação 
corporativa.  
 
Desses anos, sete (7) 
devem ser de nível de 
alta administração e 5 
(cinco) devem envolver 
função de supervisão. 
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QUALIFICAÇÃO MÍNIMA DE 

EDUCAÇÃO 
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metas da Divisão e avaliação de 
desempenho eficaz; 

 Garantir a entrega das metas anuais da 
Divisão em linha com as metas gerais da 
Diretoria e garantir monitoramento e 
relatórios robustos e oportunos;  

 Fornece liderança técnica e garante o 
funcionamento eficiente dos oficiais da 
Divisão; 

 Contribui para a preparação de relatórios 
periódicos de execução financeira e 
orçamentária e monitora a execução 
orçamentária em nível de Divisão; 

 Desempenha quaisquer outras funções que 
possam ser atribuídas e / ou exigidas pelo 
Diretor. 

Diretor Principal - 
Comércio Digital [P4] 

 Prestar apoio na prestação de assistência 
técnica e capacitação aos Estados Partes e não 
Estados Partes na negociação e / ou 
implementação do Protocolo sobre Comércio 
Digital;  

 Preparar ou supervisionar a elaboração de 
relatórios, resumos e quaisquer informações 
relevantes para apoiar a negociação e 
implementação do Protocolo sobre Comércio 
Digital; 

 Conduzir e / ou supervisionar a realização de 
pesquisas na área de comércio digital por 
funcionários subordinados da Divisão; 

 Coordenar, supervisionar e supervisionar a 
custódia, atualização e revisão dos registros e 
recursos do trabalho de comércio digital da 
Divisão;  

 Bacharelado em comércio 
internacional, economia do 
desenvolvimento, relações 
internacionais, negócios 
internacionais, direito 
internacional, ciência política ou 
disciplinas relevantes 

Ou  

Mestrado em comércio 
internacional, economia do 
desenvolvimento, relações 
internacionais, negócios 
internacionais, direito 
internacional, ciência política ou 
disciplinas relevantes 

 

10 (dez) anos de 
experiência relevante e 
progressivamente 
responsável, dos quais 
6 (seis) anos devem 
ser de nível gerencial 
ou de especialista 
envolvendo pelo menos 
3 (três) anos de função 
de supervisão. 
 
12 (doze) anos de 
experiência profissional 
relevante e 
progressivamente 
responsável, dos quais 
6 (seis) e 3 (três) anos 
de experiência devem 
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POSIÇÕES RESPONSABILIDADES 
QUALIFICAÇÃO MÍNIMA DE 

EDUCAÇÃO 
EXPERIÊNCIA 

 Desenvolver o diálogo continental das partes 
interessadas e iniciativas de envolvimento no 
comércio digital no âmbito do AfCFTA; 

 Desempenhar quaisquer outras funções que 
possam ser atribuídas e exigidas pelo Chefe de 
Divisão; 

 Desempenhar quaisquer outras tarefas que 
possam ser atribuídas pelo Chefe de Divisão; 

ser de nível gerencial 
ou de especialista e em 
uma função de 
supervisão, 
respectivamente. 

Oficial de programa sênior 
[P3] - Capacitação em 
comércio digital 

 Apoiar a negociação e implementação do 
Protocolo de Comércio Digital 

 Desenvolver e gerenciar o programa de 
capacitação e assistência técnica para a 
negociação e implementação do Protocolo sobre 
Comércio Digital, incluindo o gerenciamento de 
solicitações de Estados Partes e não Estados 
Partes e ofertas de diferentes parceiros; 

 Apoiar o planeamento e manutenção das 
reuniões ou eventos técnicos do Secretariado e 
da Direcção do AfCFTA, para garantir a 
prestação atempada de relatórios e informações; 

 Realizar pesquisas e preparar relatórios sobre 
questões de comércio digital relacionadas ao 
trabalho substantivo da Divisão; 

 Desenvolver as diretrizes ou programas para 
auxiliar os Estados Partes na implementação do 
Protocolo sobre Comércio Digital em níveis 
nacionais; 

 Facilitar o diálogo continental das partes 
interessadas e iniciativas de envolvimento no 
comércio digital no âmbito do AfCFTA; 

 Desempenhar quaisquer outras funções que 
possam ser atribuídas pelo Chefe de Divisão e 
Diretor Principal; 

Mestrado em comércio 
internacional, economia do 
desenvolvimento, relações 
internacionais, negócios 
internacionais, direito 
internacional, ciência política ou 
disciplinas relevantes 
 
OU  
 
Bacharelado em comércio 
internacional, economia do 
desenvolvimento, relações 
internacionais, negócios 
internacionais, direito 
internacional, política 

Sete (7) anos de 
experiência profissional 
relevanteForados quais 
3 anos a nível de 
supervisão. 
 
Dez (10)anos de 
experiência profissional 
relevanteForados quais 
3 anos a nível de 
supervisão. 
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POSIÇÕES RESPONSABILIDADES 
QUALIFICAÇÃO MÍNIMA DE 

EDUCAÇÃO 
EXPERIÊNCIA 

 Monitorar a implementação do Protocolo sobre 
Comércio Digital pelos Estados Partes em nível 
nacional; 

 Executar quaisquer outras tarefas que possam 
ser atribuídas pelo Chefe de Divisão ou Diretor 
Principal; 

Oficial de programa sênior 
[P3] Comércio digital  

 Elaborar notas conceituais e planos de trabalho 
anuais para os trabalhos / atividades da Divisão 
em comércio digital; 

 Coordenar e conduzir workshops de 
sensibilização continentais / regionais / nacionais 
sobre a implementação do Protocolo sobre 
Comércio Digital; 

 Examinar os desafios na implementação do 
Protocolo sobre Comércio Digital pelos Estados 
Partes e fornecer recomendações necessárias 
para aprimorar a implementação do Protocolo; 

 Desenvolver procedimentos de trabalho para 
notificações e solicitações de Estados Partes e 
não Estados Partes;  

 Produzir os relatórios periódicos necessários das 
atividades do Secretariado do AfCFTA relativos 
às atividades do protocolo de comércio digital e 
garantir que os prazos acordados para esses 
relatórios sejam estritamente cumpridos. 

 Executar quaisquer outras tarefas que possam 
ser atribuídas pelo Chefe de Divisão ou Diretor 
Principal; 

Mestrado em comércio 
internacional, economia do 
desenvolvimento, relações 
internacionais, negócios 
internacionais, direito 
internacional, ciência política ou 
disciplinas relevantes 
 
OU  
 
Bacharelado em comércio 
internacional, economia do 
desenvolvimento, relações 
internacionais, negócios 
internacionais, direito 
internacional, ciência política ou 
disciplinas relevantes 

Sete (7) anos de 
experiência profissional 
relevanteForados quais 
3 anos a nível de 
supervisão. 
 
Dez (10)anos de 
experiência profissional 
relevanteForados quais 
3 anos a nível de 
supervisão. 
 

Oficial de programa [P2] 
(Comércio digital) - 
Pesquisa 

 Empreender estudos de pesquisa sobre as 
relações de questões de política que afetam a 
economia digital e o comércio dentro do 
continente africano; 

 Desenvolver e manter boas relações e parcerias 
com stakeholders relevantes; 

Bacharelado em comércio 
internacional, economia do 
desenvolvimento, relações 
internacionais, negócios 
internacionais, direito 

cinco (5) anos de 
experiência 
profissionalnonas áreas 
relevantes, a 
experiência em 
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POSIÇÕES RESPONSABILIDADES 
QUALIFICAÇÃO MÍNIMA DE 

EDUCAÇÃO 
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 Apoiar a preparação de recomendações 
regulamentares e administrativas relacionadas 
ao comércio digital para a implementação do 
Protocolo sobre Comércio Digital; 

 Coletar e coletar dados de comércio digital, 
análises de políticas e informações relacionadas 
de Estados Partes e não Estados Partes; 

 Produzir relatórios periódicos das atividades do 
Secretariado do AfCFTA relativos ao Protocolo 
sobre Comércio Digital; 

 Auxiliar na preparação dos documentos 
utilizados na elaboração, negociação ou 
implementação do Protocolo de Comércio 
Digital; 

 Fornecer suporte aos Oficiais de Programa 
Sênior necessário para o desempenho de suas 
funções; 

 Desempenhar as demais tarefas que lhe forem 
atribuídas pelo Chefe de Divisão ou superiores 
da Divisão; 

internacional, ciência política ou 
disciplinas relevantes 

Ou  

Mestrado em comércio 
internacional, economia do 
desenvolvimento, relações 
internacionais, negócios 
internacionais, direito 
internacional, ciência política ou 
disciplinas relevantes 

supervisão será uma 
vantagem 
 
ou  
 
 
dois (2) anos de 
experiência 
profissionalnonas áreas 
relevantes, a 
experiência em 
supervisão será uma 
vantagem 

Oficial de programa [P2] 
(Comércio digital) 

 Reunir e preparar informações de base 
relevantes e confiáveis sobre a área de comércio 
digital para que os delegados estudem e façam 
recomendações; 

 Assegurar o fornecimento de documentação de 
apoio às reuniões dos vários níveis dos órgãos 
de negociação e às atas pós-reunião; 

 Gerir a disponibilização de instalações 
adequadas para conferências e serviços de 
apoio às reuniões dos vários níveis dos órgãos 
de negociação em matéria de comércio digital; 

 Produzir atas e relatórios das reuniões 
comerciais digitais; 

Bacharelado em comércio 
internacional, economia do 
desenvolvimento, relações 
internacionais, negócios 
internacionais, direito 
internacional, ciência política ou 
disciplinas relevantes 

Ou  

Mestrado em comércio 
internacional, economia do 
desenvolvimento, relações 
internacionais, negócios 
internacionais, direito 

cinco (5) anos de 
experiência 
profissionalnonas áreas 
relevantes, a 
experiência em 
supervisão será uma 
vantagem 
 
ou  
 
 
dois (2) anos de 
experiência 
profissionalnonas áreas 
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QUALIFICAÇÃO MÍNIMA DE 

EDUCAÇÃO 
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 Apoiar a produção e divulgação oportuna de atas 
de todas as reuniões em todos os níveis das 
negociações do AfCFTA sobre comércio digital; 

 Desenvolver ligações de política comercial digital 
entre o Secretariado do AfCFTA e várias partes 
interessadas; 

 Desenvolver um banco de dados para pontos 
focais nacionais de comércio digital de Estados 
Partes e não Estados Partes; 

 Desenvolver estratégias de financiamento e 
propostas de projetos para facilitar os programas 
da Divisão; 

 Desempenhar as demais tarefas que lhe forem 
atribuídas pelo Chefe de Divisão ou superiores 
da Divisão. 

internacional, ciência política ou 
disciplinas relevantes 

 

relevantes, a 
experiência em 
supervisão será uma 
vantagem 

Oficial de programa júnior 
[P1) 

 Planeje e participe de workshops, 
treinamentos e seminários como uma 
pessoa-recurso. 

 Auxiliar com sagendamento de reuniões 

 Manter e divulgar um cronograma atualizado 
de todas as reuniões atuais e futuras de 
todos os níveis das negociações do AfCFTA 
sobre comércio digital; 

 Auxiliar com os serviços de tradução e 
interpretação 

 Auxiliar na distribuição de documentos aos 
participantes 

 Auxiliar no planejamento de conferências / 
reuniões / workshops; 

 Desenvolver os mecanismos para atender às 
avaliações; 

 Realizar quaisquer outras tarefas que 
possam ser atribuídas pelo Chefe de Divisão 

 Bacharelado 
universitário em 
comércio internacional, 
economia do 
desenvolvimento, 
relações internacionais, 
negócios internacionais, 
direito internacional, 
ciência política ou 
disciplinas relevantes 

Bacharelado 
universitário em 
comércio internacional, 
economia do 
desenvolvimento, 
relações internacionais, 
negócios 
internacionais, direito 
internacional, ciência 
política ou disciplinas 
relevantes 
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QUALIFICAÇÃO MÍNIMA DE 

EDUCAÇÃO 
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ou exigidas pelos superiores dentro da 
Divisão 

 

 DIREÇÃO DE RESOLUÇÃO DE DISPUTAS E ASSUNTOS JURÍDICOS  

Diretor (D1) 

 Liderar a Direcção de Assuntos Jurídicos e 
fornecer aconselhamento jurídico sobre os 
acordos AfCFTA e outras questões do direito 
internacional e do direito das instituições 
internacionais à medida que possam surgir para 
o Secretário-Geral e o Secretariado da OMC 

 Supervisionar a Divisão que atua como 
Secretário para a Solução de Controvérsias, 
prepara material de referência sobre a lei 
AfCFTA e realiza assistência técnica e 
atividades de extensão 

 Apoiar diferentes Direcções e funcionários, 
fornecendo orientações jurídicas e outras ao 
pessoal no desempenho das suas funções, 
estabelecendo os objetivos necessários, 
analisando os resultados (por exemplo, trabalho 
jurídico e outro) e o desempenho do pessoal, 
apoiando o desenvolvimento do conhecimento e 
das competências do pessoal, e garantindo que 
planos apropriados de treinamento de pessoal 
estejam em vigor e executados 

 Fornecimento de revisão jurídica de documentos 
e aconselhamento em questões administrativas, 
estratégicas e operacionais (nomeadamente na 
área de conflito de interesses, propriedade 
intelectual, procedimentos de governação, 
AfCFTA, aquisições, contratos e subvenções, 
Estatuto dos Funcionários e outros regulamentos 

 Auxiliar os Estados Partes do AfCFTA na 
elaboração e aplicação legal de instrumentos e 

Mestrado ou equivalente em 
Direito Internacional (Direito 
Internacional Público, Direito 
das Organizações 
Internacionais de uma 
universidade reconhecida  
 

Mínimo de 15 anos de 
experiência de trabalho 
em uma experiência 
relacionada à profissão, 
que deve incluir pelo 
menos 7 anos de 
trabalho em posição de 
nível gerencial; 

 



141 | P á g i n a  

 

POSIÇÕES RESPONSABILIDADES 
QUALIFICAÇÃO MÍNIMA DE 
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acordos que eles possam negociar e concluir 
dentro do quadro jurídico do Acordo do AfCFTA  

 Cooperar com representantes de autoridades 
nacionais e partes interessadas relevantes 

 Fazer a ligação com outros AUC e outros órgãos 
e partes interessadas e implementar as 
melhores práticas  

Secretário (GSA4) 

 Capaz de comunicar e lidar com 
correspondência em quaisquer duas línguas 
oficiais da UA 

 Mantém um diário do Diretor / chefe e o informa 
adequadamente e oportunamente, Recebe e 
mantém a correspondência adequada na 
Divisão, Solicita ação 

 Fornece suporte para o fornecimento de arranjos 
logísticos, implementação de atividades e 
fornecimento de atualizações, estabelece uma 
ligação eficaz com as partes interessadas 
internas e externas, acompanha as decisões da 
reunião e os resultados da correspondência e 
garante a sua implementação 

 Elabora um esboço de comunicação de 
escritório de rotina e auxilia na compilação de 
dados e informações para fins de relatório, 
contribui para a criação, melhoria e manutenção 
de sistemas de registro e recuperação, mantém 
bons procedimentos de nomenclatura de 
arquivos de computador 

  Rascunho de solicitações iniciais sobre 
fornecimento e manutenção de instalações e 
materiais de escritório 

 Diploma em serviços 
administrativos, gestão de 
escritório, secretariado e 
estudos relacionados com o 
escritório. 3 anos de 
secretariado relevante  

 Candidatos titulares de um 
diploma de bacharel em 
serviços administrativos, 
gestão de escritórios, 
secretariado e estudos 
relacionados com o 
escritório  
 
Velocidade de digitação: 50 
palavras por minuto 

experiência em um 
governo, setor público 
ou organização 
internacional 
 

2 anos de experiência 
relevante em 
secretariado em um 
governo, setor público 
ou organização 
internacional; 

Assistente de registro 
sênior GSA3 

 Receber, registrar, processar e encaminhar 
correspondência / correspondência de entrada e 
saída para o destinatário relevante 

 Um mínimo de Diploma em 
Gestão / Administração de 
Escritórios ou Gestão de 

3 anos de experiência 
profissional relevante 
em gerenciamento de 
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  Digitalize e digitalize correspondências e 
registros recebidos 

 Classifique, organize, mantenha, armazene e 
recupere registros de escritório com precisão  

 Criar e garantir registros apropriados de 
classificação eletrônica 

 Garantir a categorização dos registros de acordo 
com o Plano de Arquivo 

 Arquive todos os arquivos físicos, incluindo 
pessoal (aberto e confidencial), financeiro, 
arquivos jurídicos e garanta sua custódia segura 

 Garantir que elementos de metadados precisos 
de registros sejam capturados para upload no 
sistema de registros eletrônicos para 
arquivamento eletrônico 

 Crie novas pastas e arquivos e descarte os 
arquivos antigos de acordo com o cronograma 
de retenção estabelecido 

 Mantenha os registros seguros e protegidos em 
um lugar adequado 

 Manter arquivos, garantir que os arquivos sejam 
armazenados de forma adequada e acessíveis  

 Mantenha um registro de todos os arquivos de 
saída para garantir que os documentos sejam 
devolvidos a tempo 

 Atender reuniões departamentais e garantir a 
distribuição de documentos de trabalho aos 
participantes da reunião.  

 Garantir a confidencialidade e a não divulgação 
de registros 

 Garantir que um sistema de arquivamento 
confiável, preciso e eficiente seja mantido de 
acordo com a Política de Gestão de Arquivos e 
Registros 

Registros de uma instituição 
reconhecida 
 

 É necessário que os 
candidatos possuam um 
diploma de bacharel em 
gestão de escritórios / 
administração ou gestão de 
registros de uma instituição 
reconhecida 

registros / registros ou 
funções 
administrativas. 
 
Experiência relevante 
de 1 ano emRegistro / 
Gerenciamento de 
registros ou funções 
administrativas. 
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 Fornece respostas a perguntas por meio de 
pesquisa e recuperação de registros  

 Manter sistema de registros de movimentação de 
arquivos dentro do escritório 

Assistente Administrativo 
(GSA5) 

 Fornece suporte operacional da divisão em 
tempo hábil, auxilia no planejamento de 
atividades, prepara cronogramas de trabalho 
operacional e acompanha a implementação 

 Coordena e / ou se envolve em assistência 
técnica e / ou trabalho logístico, 

 Auxilia na criação, melhoria e manutenção de 
processos e sistemas operacionais 

 Prepara a comunicação do escritório em nível 
operacional e fornece atualizações e relatórios 
preliminares 

 Auxilia na compilação e manutenção de dados e 
informações para elaboração, execução e 
acompanhamento de orçamentos e atividades 

 Faz a ligação com o HRMD e outra divisão para 
fornecer suporte em primeira mão em áreas 
como, mas não se limitando a, Protocolo, 
Aquisições e Gestão de Viagens; Gerenciamento 
de licenças, gerenciamento de contratos, 
gerenciamento de orçamento; questões de 
interpretação, tradução e arranjo do local, 
respectivamente 

Diploma em Gestão de 
Negócios, Administração de 
Empresas ou qualquer área 
relacionada de uma instituição 
de ensino reconhecida  
 
 
 
Candidatos titulares do diploma 
de Bacharel em Gestão de 
Negócios, Administração de 
Empresas ou qualquer área 
relacionada de uma instituição 
de ensino reconhecida  
 

3 anos de experiência 
profissional relevante 
em trabalho 
administrativo e / ou de 
secretariado. 
 
2 anos de experiência 
profissional relevante 
em trabalho 
administrativo e / ou de 
secretariado. 
 

Assistente Administrativo 
- Divisão (GSA5) 

 Fornece suporte operacional da divisão em 
tempo hábil, auxilia no planejamento de 
atividades, prepara cronogramas de trabalho 
operacional e acompanha a implementação 

 Coordena e / ou se envolve em assistência 
técnica e / ou trabalho logístico, 

 Auxilia na criação, melhoria e manutenção de 
processos e sistemas operacionais 

Diploma em Gestão de 
Negócios, Administração de 
Empresas ou qualquer área 
relacionada de uma instituição 
de ensino reconhecida  
 
 
 

3 anos de experiência 
profissional relevante 
em trabalho 
administrativo e / ou de 
secretariado. 
 
2 anos de experiência 
profissional relevante 
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 Prepara a comunicação do escritório em nível 
operacional e fornece atualizações e relatórios 
preliminares 

 Auxilia na compilação e manutenção de dados e 
informações para elaboração, execução e 
acompanhamento de orçamentos e atividades 

 Faz a ligação com o HRMD e outra divisão para 
fornecer suporte em primeira mão em áreas 
como, mas não se limitando a, Protocolo, 
Aquisições e Gestão de Viagens; Gerenciamento 
de licenças, gerenciamento de contratos, 
gerenciamento de orçamento; questões de 
interpretação, tradução e arranjo do local, 
respectivamente 

Candidatos titulares do diploma 
de Bacharel em Gestão de 
Negócios, Administração de 
Empresas ou qualquer área 
relacionada de uma instituição 
de ensino reconhecida  
 

em trabalho 
administrativo e / ou de 
secretariado. 
 

DIVISÃO DE RESOLUÇÃO DE DISPUTAS 

Consultor jurídico sênior - 
Solução de controvérsias 
(P5) 
 

 Atuar como Secretário para os painéis de 
solução de controvérsias e árbitros na resolução 
de controvérsias comerciais entre os Estados 
Partes do AfCFTA  

 Garantir um processo de resolução de litígios 
que seja transparente, responsável, justo, 
previsível e consistente com as disposições do 
Acordo AfCFTA 

 Facilitar a resolução de disputas por meio de 
conciliação, bons ofícios, mediação e arbitragem 

 Planejar e organizar o trabalho da Divisão  

 Auxiliar e apoiar painéis e árbitros de solução de 
controvérsias ou membros do Órgão de 
Apelação que considerem uma apelação 

 Prestar assessoria jurídica substantiva e realizar 
pesquisas sobre questões jurídicas, técnicas ou 
processuais em solução de controvérsias ou 
processos de apelação 

Mestrado ou equivalente em 
Direito Internacional (Direito 
Internacional Público, Direito 
das Organizações 
Internacionais de uma 
universidade reconhecida  

 
 

Doze (12) anos de 
experiência relevante e 
progressivamente 
responsável na área de 
comunicação 
corporativa.  
 
Desses anos, sete (7) 
devem ser de nível de 
alta administração e 5 
(cinco) devem envolver 
função de supervisão. 
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QUALIFICAÇÃO MÍNIMA DE 
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 Aconselhar a Diretoria Jurídica no desempenho 
de suas funções em questões relacionadas à 
solução de controvérsias  

Diretor Jurídico - Solução 
de Controvérsias (P4) 

 Apoio a tribunais arbitrais e partes em processos 
AfCFTA 

 Responder a perguntas de governos sobre 
questões relacionadas a disputas 

 Realizar pesquisas, esboços ou atribuições de 
representação e quaisquer outras tarefas  

 Prestar assessoria jurídica substantiva e 
assistência aos membros do Painel e do Órgão 
de Apelação e outros advogados e atuar como 
líder de equipe em disputas menos complexas 
ou como co-líder em disputas complexas 

 Conduzir ou direcionar pesquisas sobre 
questões jurídicas complexas e / ou novas e 
direcionar a preparação de pareceres jurídicos 
sobre questões jurídicas por mais advogados 
juniores no contexto de recursos 

 Prestar aconselhamento jurídico e assistência 
aos juízes garantindo a consistência com a lei 
AfCFTA e outra jurisprudência, tendo em 
consideração as implicações sistémicas 

  Auxiliar os membros do Painel e do Órgão de 
Apelação a se manterem atualizados sobre a 
solução de controvérsias e outras atividades, 
inclusive por meio da preparação de análises e 
materiais para reuniões internas e relatórios 
sobre as atividades dos órgãos relevantes do 
AfCFTA 

 Prestar assistência técnica e treinamento sobre 
os Acordos AfCFTA dentro das áreas de 
responsabilidade do Secretariado do Órgão de 
Apelação 

Mestrado ou equivalente em 
Direito Internacional (Direito 
Internacional Público, Direito 
das Organizações 
Internacionais de uma 
universidade reconhecida  
 
 
 
 
OU 
 
 
 
LLB ou Bacharelado em área 
semelhante nas áreas 
mencionadas acima  
 

10 (dez) anos de 
experiência relevante e 
progressivamente 
responsável, dos quais 
6 (seis) anos devem 
ser de nível gerencial 
ou de especialista 
envolvendo pelo menos 
3 (três) anos de função 
de supervisão. 
 
12 (doze) anos de 
experiência profissional 
relevante e 
progressivamente 
responsável, dos quais 
6 (seis) e 3 (três) anos 
de experiência devem 
ser de nível gerencial 
ou de especialista e em 
uma função de 
supervisão, 
respectivamente. 
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 Contribuir para o desenvolvimento de materiais 
de treinamento, materiais de pesquisa interna e 
publicações do AfCFTA sobre solução de 
controvérsias  

Diretor Jurídico Sênior - 
Solução de Controvérsias 
(P3) 

 Analisar e processar solicitações de arbitragem e 
outros documentos apresentados por partes, 
árbitros e outros durante o processo de 
arbitragem 

 Preparar agendas (memorandos) informando o 
Painel e o corpo de Apelação sobre as decisões 
que devem ser tomadas 

 Correspondência e conversas telefônicas com as 
partes e tribunais arbitrais sobre todos os 
aspectos da gestão de casos 

 Responder a perguntas gerais sobre o órgão de 
solução de controvérsias do AfCFTA. Monitorar 
o aspecto financeiro dos procedimentos tratados 
pela equipe 

 Representando o AfCFTA em eventos, 
conferências, treinamentos e workshops 

 Trabalhar junto com a equipe para desenvolver o 
uso de arbitragem e regras AfCFTA  

Mestrado (LLM), em Direito do 
Trabalho, Contencioso 
Administrativo, Direito Ambiental 
ou estudos afins. 

Ou 

Licenciatura em Direito 
especificamente em Direito do 
Trabalho, Contencioso 
Administrativo, Direito Ambiental 
ou estudos relacionados 

 

7 anos de experiência 
profissional relevante 
com 3 anos a nível de 
supervisão  

 
 
10 anos de experiência 
profissional relevante 
com 3 anos a nível de 
supervisão 
 

Diretor jurídico - 
Resolução de litígios (P2)  

 Auxiliar na pesquisa e na prestação de 
aconselhamento jurídico sobre a interpretação e 
aplicação da legislação comercial internacional 
relevante 

 Auxiliar na elaboração e revisão de documentos 
jurídicos, incluindo correspondência, notas 
resumidas, documentos informativos e relatórios 
sobre uma ampla variedade de questões 
jurídicas 

 Auxiliar na prestação de aconselhamento jurídico 
e análise sobre questões decorrentes de 
contratos, incluindo aqueles relacionados à 

LLB ou Bacharelado em Direito 
Internacional (Direito 
Internacional Público, Direito 
das Organizações 
Internacionais de uma 
universidade reconhecida  
 
Ou  
 
Mestrado ou equivalente em 
Direito Internacional (Direito 
Internacional Público, Direito 

5 anos de experiência 
relevante 
 
 
 
 
 
 
 
2 anos de experiência 
profissional relevante  
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POSIÇÕES RESPONSABILIDADES 
QUALIFICAÇÃO MÍNIMA DE 

EDUCAÇÃO 
EXPERIÊNCIA 

aquisição de bens e serviços e financiamento de 
doadores e acordos de projeto 

 Auxiliar na revisão de questões jurídicas 
relacionadas à implementação do Acordo do 
País Anfitrião 

 Auxiliar na manutenção de reuniões de alto nível 
e outras, bem como sessões de treinamento 
para membros da equipe cobrindo uma 
variedade de questões legais 

 Desempenhar outras funções conforme 
necessário 

das Organizações 
Internacionais de uma 
universidade reconhecida  
 
 
 

Diretor Jurídico - Solução 
de Controvérsias (P2)  

 Assistir os membros do painel e do órgão de 
apelação na condução dos procedimentos  

 Participar como membro de equipes organizadas 
para realizar tarefas associadas à condução de 
recursos 

 Auxiliar na preparação de documentos jurídicos 
de base e análises sobre os acordos do AfCFTA 
e as regras de solução de controvérsias. 

 Pesquisar e redigir memorandos e análises 
jurídicas nas áreas de direito comercial 
internacional e direito internacional público em 
geral. 

 Auxiliar os árbitros na condução de arbitragens 
no período de tempo razoável para a 
implementação 

 Participar de atividades de treinamento do 
AfCFTA e fazer apresentações em conferências, 
conforme apropriado 

LLB ou Bacharelado em Direito 
Internacional (Direito 
Internacional Público, Direito 
das Organizações 
Internacionais de uma 
universidade reconhecida  
 
Ou  
 
Mestrado ou equivalente em 
Direito Internacional (Direito 
Internacional Público, Direito 
das Organizações 
Internacionais de uma 
universidade reconhecida  
 
 
 

5 anos de experiência 
relevante 
 
 
 
 
 
 
 

 2 anos de 
experiência 
profissional 
relevante  

Diretor jurídico associado 
- Solução de 
controvérsias (P1) 

 Fornecer suporte jurídico e administrativo geral 
para a equipe jurídica 

 Elaborar ou auxiliar na elaboração e / ou revisão 
de textos jurídicos relevantes para o AfCFTA 

LLB ou Bacharelado em Direito 
Internacional (Direito 
Internacional Público, Direito 
das Organizações 

 2 anos de 
experiência 
profissional 
relevante  
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POSIÇÕES RESPONSABILIDADES 
QUALIFICAÇÃO MÍNIMA DE 

EDUCAÇÃO 
EXPERIÊNCIA 

 Aconselhamento sobre Direito Administrativo e 
assuntos relacionados com recursos humanos 

 Aconselhar sobre a harmonização e 
coordenação de estratégias e políticas jurídicas 
do AfCFTA com o quadro da União Africana 

 Auxiliar na preparação e finalização de projetos 
de instrumentos jurídicos  

 Participar de reuniões e fornecer 
esclarecimentos legais e assistência conforme 
necessário 

 Preparar correspondência, relatórios especiais, 
avaliação e justificativa conforme necessário 
para tarefas gerais 

 Acompanhar as decisões relacionadas dos 
Órgãos Políticos da UA e garantir a sua 
implementação no AfCFTA 

 Desempenhar quaisquer outras funções que 
possam ser atribuídas 

Internacionais de uma 
universidade reconhecida  
 

DIVISÃO DE ASSUNTOS JURÍDICOS GERAIS 

Consultor jurídico sênior - 
Assuntos jurídicos gerais 
(P5) 

 Prestar aconselhamento para garantir a correta 
implementação do Estatuto do Pessoal e dos 
atos relacionados que abrangem as condições 
de trabalho do pessoal do Secretariado do 
AfCFTA 

 Auxiliar no processo de arrecadação de fundos, 
preparar materiais, acordos de parceria, 
aconselhar e documentar acordos de gestão e 
compensação e fechar transações de formação 
de fundos 

 Mitigar disputas trabalhistas, incluindo 
assistência ao Secretário-Geral no tratamento de 
questões administrativas 

Mestrado ou equivalente em 
Direito Internacional (Direito 
Internacional Público, Direito 
das Organizações 
Internacionais de uma 
universidade reconhecida  

 
 

Doze (12) anos de 
experiência relevante e 
progressivamente 
responsável na área de 
comunicação 
corporativa.  
 
Desses anos, sete (7) 
devem ser de nível de 
alta administração e 5 
(cinco) devem envolver 
função de supervisão. 
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POSIÇÕES RESPONSABILIDADES 
QUALIFICAÇÃO MÍNIMA DE 

EDUCAÇÃO 
EXPERIÊNCIA 

 Gerenciar, monitorar e fornecer suporte proativo 
e orientação sobre todos os aspectos das 
questões e riscos legais existentes e emergentes 

 Aconselhar na área da legislação de protecção 
de dados e garantir o cumprimento do 
enquadramento legal em vigor 

 Aconselhar a Diretoria Jurídica no desempenho 
de suas funções em assuntos jurídicos gerais  

Diretor Jurídico Principal - 
Investimento (P4) 

 Liderar a negociação do AfCFTA dos termos em 
que os investidores contribuem / investem 

 Fazer a ligação com a Divisão de Investimento, 
fornecer suporte jurídico durante a negociação e 
implementação do protocolo de investimento 

 Elaborar vários documentos organizacionais 
necessários para estabelecer um fundo de 
investimento, incluindo um memorando de 
colocação privada, um acordo de sociedade 
limitada / um acordo operacional e acordos de 
subscrição de investidores 

 Auxiliar a respectiva Diretoria em questões 
jurídicas relacionadas à Divisão de Investimento  

 Conduzir diligências e negociar contratos 

 Aconselhar o Secretariado do AfCFTA e os 
Estados Partes sobre novos fundos 

 Informar e aconselhar os clientes sobre as 
questões regulatórias e de conformidade em 
constante mudança 

 Fornece aconselhamento diário com relação a 
questões como desempenho e publicidade, 
corretagem e práticas de negociação de 
portfólio. 

 Manter contato estreito com a Divisão de 
investimento em vários fluxos de trabalho 

 Mestrado ou equivalente em 
Direito Internacional, Direito 
Internacional Público, Direito 
das Organizações 
Internacionais, Direito 
Econômico Internacional, 
Direito do Investimento de 
uma universidade 
reconhecida  

 
 
 
 
OU 
 
 
 

 LLB ou Bacharelado em 
área semelhante nas áreas 
mencionadas acima  
 

10 (dez) anos de 
experiência relevante e 
progressivamente 
responsável, dos quais 
6 (seis) anos devem 
ser de nível gerencial 
ou de especialista 
envolvendo pelo menos 
3 (três) anos de função 
de supervisão. 
 
12 (doze) anos de 
experiência profissional 
relevante e 
progressivamente 
responsável, dos quais 
6 (seis) e 3 (três) anos 
de experiência devem 
ser de nível gerencial 
ou de especialista e em 
uma função de 
supervisão, 
respectivamente. 
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POSIÇÕES RESPONSABILIDADES 
QUALIFICAÇÃO MÍNIMA DE 

EDUCAÇÃO 
EXPERIÊNCIA 

Principal Diretor Jurídico - 
Direito Geral do Comércio 
Internacional (P4)  

 Prestar aconselhamento para garantir a correta 
implementação do Estatuto do Pessoal e dos 
atos relacionados que abrangem as condições 
de trabalho do pessoal do Secretariado do 
AfCFTA 

 Elaborar programas e realizar assistência 
técnica em questões jurídicas 

 Contribuir para a elaboração de documentos 
juridicamente sólidos e outros atos relacionados 

 Fornecer aconselhamento para garantir a correta 
implementação do Regulamento Financeiro da, 
incluindo processos orçamentais, financeiros e 
de aquisições 

 Preparar e atualizar materiais de referência 
sobre a lei e prática do AfCFTA e realizar 
atividades de divulgação 

 Gerenciar, monitorar e fornecer suporte proativo 
e orientação sobre todos os aspectos das 
questões e riscos legais existentes e emergentes 

 Aconselhar na área da legislação de protecção 
de dados e garantir o cumprimento do 
enquadramento legal em vigor 

 Aconselhar a Diretoria Jurídica no desempenho 
de suas funções em assuntos jurídicos gerais 

 Elaborar programas e realizar assistência 
técnica em questões jurídicas 

 Contribuir para a elaboração de documentos 
juridicamente sólidos e outros atos relacionados 

 Preparar e atualizar materiais de referência 
sobre a lei e prática do AfCFTA e realizar 
atividades de divulgação 

 Mestrado ou equivalente em 
Direito Internacional, Direito 
Internacional Público, Direito 
das Organizações 
Internacionais, Direito 
Econômico Internacional, 
Direito do Investimento de 
uma universidade 
reconhecida  

 
 
 
 
OU 
 
 
 

 LLB ou Bacharelado em 
área semelhante nas áreas 
mencionadas acima  

10 (dez) anos de 
experiência relevante e 
progressivamente 
responsável, dos quais 
6 (seis) anos devem 
ser de nível gerencial 
ou de especialista 
envolvendo pelo menos 
3 (três) anos de função 
de supervisão. 
 

 12 (doze) anos de 
experiência 
profissional 
relevante e 
progressivamente 
responsável, dos 
quais 6 (seis) e 3 
(três) anos de 
experiência devem 
ser de nível 
gerencial ou de 
especialista e em 
uma função de 
supervisão, 
respectivamente. 

Diretor Jurídico - 
Administrativo (P4)  

 Liderar o Secretariado do AfCFTA em questões 
administrativas, incluindo queixas do pessoal, 
procedimentos disciplinares 

 Mestrado ou equivalente em 
Direito Internacional, Direito 
Internacional Público,Litígio 

10 (dez) anos de 
experiência relevante e 
progressivamente 
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POSIÇÕES RESPONSABILIDADES 
QUALIFICAÇÃO MÍNIMA DE 

EDUCAÇÃO 
EXPERIÊNCIA 

 Fornecer aconselhamento para garantir a correta 
implementação do Regulamento Financeiro da, 
incluindo processos orçamentais, financeiros e 
de aquisições 

 Revisar documentos legais e garantir a 
implementação de questões institucionais de 
aquisição  

 Assegurar a implementação do Acordo do País 
Anfitrião e o respeito aos privilégios e 
imunidades e estabelecer contato com as 
Comissões para orientação adicional  

 Assegurar a implementação dos acordos 
concluídos pelo AfCFTA em questões 
institucionais 

 Rever as leis e regulamentos locais aplicáveis a 
assuntos específicos e preparar a documentação 
para qualquer um dos assuntos acima. 

Administrativo, Direito das 
Organizações 
Internacionais, Direito 
Econômico Internacional, 
Direito Comercial de uma 
universidade reconhecida  

 
OU 
 

 LLB ou Bacharelado em 
área semelhante nas áreas 
mencionadas acima  

responsável, dos quais 
6 (seis) anos devem 
ser de nível gerencial 
ou de especialista 
envolvendo pelo menos 
3 (três) anos de função 
de supervisão. 
 
12 (doze) anos de 
experiência profissional 
relevante e 
progressivamente 
responsável, dos quais 
6 (seis) e 3 (três) anos 
de experiência devem 
ser de nível gerencial 
ou de especialista e em 
uma função de 
supervisão, 
respectivamente. 

Diretor Jurídico Sênior - 
Assuntos Institucionais 
(P3) 

 Fornecer o apoio administrativo, jurídico e 
logístico necessário às reuniões dos Altos 
Funcionários do Comércio e do Conselho de 
Ministros do Comércio  

 Projetos de textos jurídicos assinados sob os 
auspiciosos do Secretariado do AfCFTA  

 Assegurar a harmonização dos procedimentos 
com as regras estabelecidas dos órgãos de 
política da UA  

 Assegurar o cumprimento, por parte do 
departamento, do quadro legislativo relativo aos 
negócios do AfCFTA e a adesão às regras e 
regulamentos da UA 

Mestrado (LLM), em Direito do 
Trabalho, Contencioso 
Administrativo, Direitos de 
Propriedade Intelectual, Direito 
Ambiental ou estudos 
relacionados. 

Ou 

Licenciatura em Direito 
especificamente em Direito do 
Trabalho, Contencioso 
Administrativo, Direitos de 
Propriedade Intelectual, Direito 

7 anos de experiência 
profissional relevante 
com 3 anos a nível de 
supervisão  

 
10 anos de experiência 
profissional relevante 
com 3 anos a nível de 
supervisão 
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POSIÇÕES RESPONSABILIDADES 
QUALIFICAÇÃO MÍNIMA DE 

EDUCAÇÃO 
EXPERIÊNCIA 

 Atender aos assuntos relacionados com a 
apuração da responsabilidade dos funcionários 
que tenham causado perdas / danos a bens e / 
ou veículos do Estado, onde funcionários ou 
terceiros sejam responsabilizados por quaisquer 
obrigações para com o departamento.  

 Realize sessões de treinamento e 
compartilhamento de informações 
periodicamente sobre privilégios e imunidades  

 Supervisionar as funções de depositário do 
AfCFTA em documentos comerciais, banco de 
dados 

 Auxiliar em outras tarefas destinadas a garantir a 
implementação fácil e rápida do Acordo AfCFTA  

 Garantir uma cooperação eficaz com os RECs, 
bem como com outros parceiros  

Ambiental ou estudos 
relacionados 

 

Diretor Jurídico Sênior - 
Administrativo (P3)  

 Aconselha o Secretário-Geral e outros 
funcionários em litígios no contexto de questões 
de administração de justiça  

 Lidar com uma série de questões relacionadas 
ao direito internacional, incluindo a interpretação 
e aplicação do Acordo AfCFTA, em consulta com 
os oficiais jurídicos seniores 

 Realizar pesquisas e análises jurídicas extensas 
e preparar relatórios e correspondências  

 Elaborar ou auxiliar na elaboração de 
instrumentos de direito comercial internacional e 
outras diretivas para a implementação do Acordo 
AfCFTA  

 fornece aconselhamento jurídico em questões de 
recursos humanos e auxilia na revisão de 
decisões administrativas 

 Administrar programas de assistência técnica 
jurídica 

Mestrado (LLM), em Direito do 
Trabalho, Contencioso 
Administrativo, Direitos de 
Propriedade Intelectual, Direito 
Ambiental ou estudos 
relacionados. 

Ou 

Licenciatura em Direito 
especificamente em Direito do 
Trabalho, Contencioso 
Administrativo, Direitos de 
Propriedade Intelectual, Direito 
Ambiental ou estudos 
relacionados 

 

7 anos de experiência 
profissional relevante 
com 3 anos a nível de 
supervisão  

 
 
10 anos de experiência 
profissional relevante 
com 3 anos a nível de 
supervisão 
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POSIÇÕES RESPONSABILIDADES 
QUALIFICAÇÃO MÍNIMA DE 

EDUCAÇÃO 
EXPERIÊNCIA 

 Garantir a implementação das regras e 
regulamentos da UA 

 Acompanhar as decisões relacionadas dos 
Órgãos Políticos da UA e garantir a sua 
implementação nas prioridades da UA  

 Consultar a CUA sobre a implementação de 
diretrizes administrativas compartilhadas e 
opiniões legais 

Diretor Jurídico - 
Institucional (P2) 

 Realizar pesquisas e elaborar relatórios sobre 
questões de comércio e desenvolvimento no 
sistema de comércio multilateral, com ênfase 
particular na implementação do Acordo AfCFTA  

 Apoiar a organização das reuniões do Subcomité 
de Altos Funcionários do Comércio e do 
Conselho de Ministros; incluindo a preparação 
de registros de reuniões e auxiliar na 
implementação do programa de trabalho do 
AfCFTA. 

 Prepare briefings de histórico, estatísticas 
relevantes e pontos para falar. 

 Apoiar a implementação e monitoramento do 
Programa de Ação do AfCFTA, incluindo a 
preparação de contribuições e documentos de 
trabalho para as reuniões. 

 Auxiliar o trabalho dos Altos Funcionários do 
Comércio e do Conselho de Ministros, incluindo 
apoio substantivo e técnico relacionado à sua 
participação no sistema comercial multilateral. 

 Reuniões de serviço de Altos Funcionários de 
Comércio e Conselho de Ministros  

 Consultar a CUA sobre a implementação de 
diretrizes administrativas compartilhadas e 
opiniões legais 

Graduação em Direito, 
Contencioso Administrativo, 
Direitos de Propriedade 
Intelectual, Direito Ambiental ou 
estudos relacionados 

 

Ou 

Mestrado (LLM), em Direito do 
Trabalho, Contencioso 
Administrativo, Direitos de 
Propriedade Intelectual, Direito 
Ambiental ou estudos 
relacionados. 

5 anos de experiência 
profissional relevante 

 
 
 
 
 
 

 2 anos de 
experiência 
profissional 
relevante 
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POSIÇÕES RESPONSABILIDADES 
QUALIFICAÇÃO MÍNIMA DE 

EDUCAÇÃO 
EXPERIÊNCIA 

Diretor Jurídico - Geral 
(P2)  

 Lidar com uma série de questões relacionadas 
ao direito internacional, incluindo a interpretação 
e aplicação do Acordo AfCFTA 

 Realizar pesquisas e análises jurídicas extensas 
e preparar relatórios e correspondências  

 Elaborar ou auxiliar na elaboração de 
instrumentos de direito comercial internacional e 
outras diretivas para a implementação do Acordo 
AfCFTA  

 Realizar uma revisão básica ou extensa de 
documentos legais, instrumentos ou outro 
material, bem como de conteúdo multimídia; 
identifica questões importantes do direito 
internacional, semelhanças e inconsistências, 
etc. 

 Preparar ou auxiliar na preparação de projetos 
de documentos de referência, estudos, 
relatórios, textos legislativos e comentários no 
campo do direito comercial internacional 

 Participar na preparação das publicações sobre 
a Lei AfCFTA 

 Participar de reuniões e fornecer 
esclarecimentos legais e assistência conforme 
necessário 

 Preparar correspondência, relatórios especiais, 
avaliação e justificativa conforme necessário 
para tarefas gerais 

 Acompanhar as decisões relacionadas dos 
Órgãos Políticos da UA e garantir a sua 
implementação no Acordo AfCFTA  

 Desempenhar quaisquer outras funções que 
possam ser atribuídas 

Licenciatura em Direito 
especificamente em Direito do 
Trabalho, Contencioso 
Administrativo, Direitos de 
Propriedade Intelectual, Direito 
Ambiental ou estudos 
relacionados 

 

Ou 

Mestrado (LLM), em Direito do 
Trabalho, Contencioso 
Administrativo, Direitos de 
Propriedade Intelectual, Direito 
Ambiental ou estudos 
relacionados. 

 

5 anos de experiência 
profissional relevante 

 
 
 
 
 
 
2 anos de experiência 
profissional relevante 



155 | P á g i n a  

 

POSIÇÕES RESPONSABILIDADES 
QUALIFICAÇÃO MÍNIMA DE 

EDUCAÇÃO 
EXPERIÊNCIA 

Oficial Jurídico (P2) 
(Administrativo) 

 Aconselha o Secretário-Geral e outros 
funcionários em litígios no contexto de questões 
de administração de justiça  

 Lidar com uma série de questões relacionadas 
ao direito internacional, incluindo a interpretação 
e aplicação do Acordo AfCFTA, em consulta com 
os oficiais jurídicos seniores 

 Realizar pesquisas e análises jurídicas extensas 
e preparar relatórios e correspondências  

 Elaborar ou auxiliar na elaboração de 
instrumentos de direito comercial internacional e 
outras diretivas para a implementação do Acordo 
AfCFTA  

 Auxilia no fornecimento de aconselhamento 
jurídico em questões de recursos humanos e 
auxilia na revisão de decisões administrativas 

 Auxilia na administração de programas de 
assistência técnica jurídica 

 Garantir a implementação das regras e 
regulamentos da UA 

 Acompanhar as decisões relacionadas dos 
Órgãos Políticos da UA e garantir a sua 
implementação nas prioridades da UA  

 Consultar a CUA sobre a implementação de 
diretrizes administrativas compartilhadas e 
opiniões legais 

Licenciatura em Direito 
especificamente em Direito do 
Trabalho, Contencioso 
Administrativo, Direitos de 
Propriedade Intelectual, Direito 
Ambiental ou estudos 
relacionados 

 

Ou 

Mestrado (LLM), em Direito do 
Trabalho, Contencioso 
Administrativo, Direitos de 
Propriedade Intelectual, Direito 
Ambiental ou estudos 
relacionados. 

  

5 anos de experiência 
profissional relevante 

 
 
 
 
 
 

 2 anos de 
experiência 
profissional 
relevante 

Diretor Jurídico 
Associado (P1) 
(Investimentos) 

 Elaborar ou auxiliar na elaboração e / ou revisão 
de textos jurídicos relevantes para o AfCFTA 

 Aconselhamento sobre Direito Administrativo e 
assuntos relacionados com recursos humanos 

 Aconselhar sobre a harmonização e 
coordenação de estratégias e políticas jurídicas 
do AfCFTA com o quadro da União Africana 

Bacharel em Direito, 
especificamente em Direito do 
Trabalho, Contencioso 
Administrativo, Direitos de 
Propriedade Intelectual, Direito 
Ambiental ou estudos 
relacionados 

2 anos de experiência 
profissional relevante  
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POSIÇÕES RESPONSABILIDADES 
QUALIFICAÇÃO MÍNIMA DE 

EDUCAÇÃO 
EXPERIÊNCIA 

 Auxiliar na preparação e finalização de projetos 
de instrumentos jurídicos  

 Participar de reuniões e fornecer 
esclarecimentos legais e assistência conforme 
necessário 

 Preparar correspondência, relatórios especiais, 
avaliação e justificativa conforme necessário 
para tarefas gerais 

 Trabalhar em estreita colaboração com as 
respectivas diretorias e divisões, auxiliar na 
realização de pesquisas que tenham dimensões 
jurídicas  

 Acompanhar as decisões relacionadas dos 
Órgãos Políticos da UA e garantir a sua 
implementação no AfCFTA 

 

Diretor jurídico associado 
(P1) (institucional)  

 Fornecer suporte jurídico e administrativo geral 
para a equipe jurídica 

 Elaborar ou auxiliar na elaboração e / ou revisão 
de textos jurídicos relevantes para o AfCFTA 

 Aconselhamento em questões jurídicas 
institucionais relacionadas com questões 

 Aconselhar sobre a harmonização e 
coordenação de estratégias e políticas jurídicas 
do AfCFTA com o quadro da União Africana 

 Auxiliar na preparação e finalização de projetos 
de instrumentos jurídicos  

 Participar de reuniões e fornecer 
esclarecimentos legais e assistência conforme 
necessário 

 Preparar correspondência, relatórios especiais, 
avaliação e justificativa conforme necessário 
para tarefas gerais 

Bacharelado em Direito, 
Contencioso Administrativo, 
Direitos de Propriedade 
Intelectual, Direito Ambiental ou 
estudos relacionados 

 

2 anos de experiência 
profissional relevante  
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POSIÇÕES RESPONSABILIDADES 
QUALIFICAÇÃO MÍNIMA DE 

EDUCAÇÃO 
EXPERIÊNCIA 

 Acompanhar as decisões relacionadas com os 
Órgãos Políticos da UA e garantir a 
implementação no AfCFTA 

AHRM 

Diretor - Administração e 
Gestão de Recursos 
Humanos (D1) 

 Liderar o desenvolvimento e implementação de 
estratégias, políticas e sistemas de gestão de 
recursos humanos eficazes, ágeis e eficientes que 
estejam alinhados com as necessidades 
organizacionais e as melhores práticas e 
responsáveis pela gestão geral dos recursos 
humanos, orçamento, desempenho, qualidade e 
formação em conformidade da diretoria com as 
regras e regulamentos relevantes da UA. 

Mestrado universitário nas 
áreas de Gestão de Recursos 
Humanos, Administração 
Pública, Administração de 
Empresas, Gestão Corporativa, 
Psicologia Industrial, Direito ou 
outras Ciências Sociais 
relacionadas. 

 

Experiência 
Profissional de 
Trabalho - Um mínimo 
de 12 anos de 
extensa e relevante 
experiência de 
trabalho em cargos 
que lidam com 
funções de Gestão de 
Recursos Humanos e 
/ ou Administração em 
uma organização 
nacional ou 
internacional; Essa 
experiência deve 
incluir pelo menos 7 
anos de trabalho em 
cargo de nível 
gerencial. 

 

Secretário (bilíngue) (GSA5) 

 Capaz de comunicar e lidar com correspondência 
em qualquer uma das duas línguas oficiais da UA.  

 Mantém um diário do Diretor / chefe e o informa 
adequadamente e oportunamente, Recebe e 
mantém a correspondência adequada na Divisão, 
Solicita ação,  

 Fornece suporte para o fornecimento de arranjos 
logísticos, implementação de atividades e 
fornecimento de atualizações, estabelece uma 

Diploma em serviços 
administrativos, gestão de 
escritório, secretariado e 
estudos relacionados com o 
escritório  
 
Os candidatos que são titulares 
do grau de bacharel em 
Serviços Administrativos, 

2 anos de experiência 
relevante de trabalho 
de secretariado 
bilíngue em 
organização pública, 
missão diplomática, 
organização 
internacional ou 
organizações não 
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ligação eficaz com as partes interessadas internas 
e externas, acompanha as decisões da reunião e 
os resultados da correspondência e garante a sua 
implementação,  

 Elabora um esboço de comunicação de escritório 
de rotina e auxilia na compilação de dados e 
informações para fins de relatório, contribui para a 
criação, melhoria e manutenção de sistemas de 
registro e recuperação, mantém bons 
procedimentos de nomenclatura de arquivos de 
computador 

  Rascunho de solicitações iniciais sobre 
fornecimento e manutenção de instalações e 
materiais de escritório 

Gestão de Escritórios, 
Secretariado e Estudos 
relacionados com o escritório 
são  

governamentais 
internacionais. 

1 ano na função de 
supervisão (se a 
posição envolver a 
função de supervisão, 
como supervisor de 
segurança, etc.)  

 

Assistente de registro sênior 
GSA3 

 Receber, registrar, processar e encaminhar 
correspondência / correspondência de entrada e 
saída para o destinatário relevante 

  Digitalize e digitalize correspondências e registros 
recebidos 

 Classifique, organize, mantenha, armazene e 
recupere registros de escritório com precisão  

 Criar e garantir registros apropriados de 
classificação eletrônica 

 Garantir a categorização dos registros de acordo 
com o Plano de Arquivo 

 Arquive todos os arquivos físicos, incluindo 
pessoal (aberto e confidencial), financeiro, 
arquivos jurídicos e garanta sua custódia segura 

 Garantir que elementos de metadados precisos de 
registros sejam capturados para upload no 
sistema de registros eletrônicos para 
arquivamento eletrônico 

 Um mínimo de Diploma em 
Gestão / Administração de 
Escritórios ou Gestão de 
Registros de uma instituição 
reconhecida 
  

 É necessário que os 
candidatos possuam um 
diploma de bacharel em 
Gestão / Administração de 
Escritórios ou Gestão de 
Registros de uma instituição 
reconhecida 

3 anos de experiência 
profissional relevante 
em gerenciamento de 
registros / registros ou 
funções 
administrativas. 
 
Experiência relevante 
de 1 ano emRegistro / 
Gerenciamento de 
registros ou funções 
administrativas. 
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 Crie novas pastas e arquivos e descarte os 
arquivos antigos de acordo com o cronograma de 
retenção estabelecido 

 Mantenha os registros seguros e protegidos em 
um lugar adequado 

 Manter arquivos, garantir que os arquivos sejam 
armazenados de forma adequada e acessíveis  

 Mantenha um registro de todos os arquivos de 
saída para garantir que os documentos sejam 
devolvidos a tempo 

 Atender reuniões departamentais e garantir a 
distribuição de documentos de trabalho aos 
participantes da reunião.  

 Garantir a confidencialidade e a não divulgação de 
registros 

 Garantir que um sistema de arquivamento 
confiável, preciso e eficiente seja mantido de 
acordo com a Política de Gestão de Arquivos e 
Registros 

 Fornece respostas a perguntas por meio de 
pesquisa e recuperação de registros  

 Manter sistema de registros de movimentação de 
arquivos dentro do escritório 

Assistente Administrativo 
(GSA5)  
 

 Fornece suporte operacional da divisão em tempo 
hábil, auxilia no planejamento de atividades, 
prepara cronogramas de trabalho operacional e 
acompanha a implementação 

 Coordena e / ou se envolve em assistência 
técnica e / ou trabalho logístico, 

 Auxilia na criação, melhoria e manutenção de 
processos e sistemas operacionais, 

 Prepara a comunicação do escritório em nível 
operacional e fornece atualizações e relatórios 
preliminares 

Diploma em Gestão de 
Negócios, Administração de 
Empresas ou qualquer área 
relacionada de uma instituição 
de ensino reconhecida  
 
 
 
Bacharelado em Gestão de 
Negócios, Administração de 
Empresas ou qualquer área 

3 anos de experiência 
profissional relevante 
em trabalho 
administrativo e / ou 
de secretariado. 
 
2 anos de experiência 
profissional relevante 
em trabalho 
administrativo e / ou 
de secretariado. 
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 Auxilia na compilação e manutenção de dados e 
informações para elaboração, execução e 
acompanhamento de orçamentos e atividades 

 Faz a ligação com o HRMD e outra divisão para 
fornecer suporte em primeira mão em áreas como, 
mas não se limitando a, Protocolo, Aquisições e 
Gestão de Viagens; Gerenciamento de licenças, 
gerenciamento de contratos, gerenciamento de 
orçamento; questões de interpretação, tradução e 
arranjo do local, respectivamente 

relacionada de uma instituição 
de ensino reconhecida  
 

 

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 

Chefe de Divisão - 
Administração e Gestão de 
Recursos Humanos (P5) 

 Responsabilidades gerais da administração da 
divisão: Desenvolver estratégias, políticas, 
procedimentos e processos para a entrega bem-
sucedida dos serviços de Recursos Humanos e 
Administração  

 Determinar e executar a estratégia da divisão e 
alinhá-la à estratégia geral da diretoria e da 
Secretaria; adesão e cumprimento dos Estatutos e 
Regras dos Funcionários da UA, código de ética e 
conduta, bem como sistemas, políticas e 
procedimentos 

 Desenvolver e manter relações de trabalho 
regulares com as partes interessadas em 
agências apropriadas dos Estados Membros e 
parceiros; e Preparar relatórios periódicos 
financeiros, de execução orçamentária, de 
pessoal e administrativos 

 Administração: Desenvolver e revisar políticas, 
procedimentos, práticas, padrões e ferramentas 
administrativas que prestem serviços de maneira 
eficaz, incluindo a gestão da cadeia de 
suprimentos e segurança da Secretaria; Elaborar 

Mestrado em Gestão de 
Recursos Humanos, 
Administração de Empresas, 
Gestão Pública ou 
Administração, Direito, 
Relações Industriais, Gestão 
Corporativa ou outras Ciências 
Sociais relacionadas  
 

12 anos de 
experiência 
progressiva 
responsável na 
gestão de Recursos 
Humanos e funções 
de Administração, dos 
quais 7 a nível de 
gestão e 5 anos a 
nível de supervisão. 
A certificação 
profissional em 
Recursos Humanos 
por uma instituição 
reconhecida é uma 
mais valia. 
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políticas administrativas e gerenciar 
relacionamento com prestadores de serviços; 
Gerenciar e manter as instalações e instalações 
do Secretariado do AfCFTA; Aconselhar na 
identificação e implementação de soluções 
adequadas para incorporar as TIC e questões de 
serviço administrativo; Garantir que os ativos e 
funcionários da Secretaria tenham cobertura de 
seguro para atender às necessidades de 
mudança da organização 

 Aquisições: Fornece consultoria estratégica e 
técnica confiável e sobre políticas em todos os 
aspectos da Cadeia de Suprimentos; Secretário 
da Comissão de Compras Internas e Comissão de 
Licitações; Revisar relatórios de avaliação e 
aprovar Contratos de Aquisição com autoridade 
delegada; Orientar a preparação de respostas 
lógicas detalhadas e precisas para consultas de 
auditoria sobre questões relacionadas às 
operações da cadeia de abastecimento 

 Proteção e segurança: desenvolver políticas, 
normas e operações de proteção e segurança de 
alta qualidade e práticas recomendadas, incluindo 
o grau apropriado de padronização  

 Apoiar a implementação e monitorar a 
conformidade com as políticas de proteção e 
segurança, padrões e procedimentos operacionais 

 Monitorar e relatar sobre a conformidade com as 
políticas, práticas e procedimentos de proteção e 
proteção 

 Gestão de Recursos Humanos: Liderar o 
planeamento, coordenação, administração e 
avaliação das funções de recursos humanos do 
Secretariado do AfCFTA; assegurar a 
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implementação e revisão eficazes de planos, 
sistemas, políticas e processos de planejamento 
de recursos humanos, aquisição, gestão e 
desenvolvimento de talentos, engajamento dos 
funcionários, conformidade legal, relações com os 
funcionários, remuneração e benefícios; e folha de 
pagamento; liderar na institucionalização de 
políticas, filosofia, valores e práticas de Recursos 
Humanos que adotem e conduzam os valores e 
objetivos centrais da Comissão; Estabelecer 
mecanismos para implementar estratégias que 
imponham responsabilidades departamentais em 
torno de recrutamento e pessoal, processamento 
de emprego, remuneração, benefícios de saúde, 
treinamento e desenvolvimento, gerenciamento de 
registros, relações e retenção de funcionários. 

Principal generalista de RH 
(P4) 

 Planejamento de RH e Desenvolvimento 
Organizacional, Participa e contribui no 
planejamento estratégico organizacional; Lidera a 
concepção, desenvolvimento e implementação 
de programas, políticas, estratégias, 
procedimentos e processos para atender às 
necessidades e metas de desenvolvimento 
organizacional atuais e em evolução 

 Gestão de Desempenho e Cultura: Projeta, 
desenvolve e apóia programas e atividades em 
toda a organização que abrangem gestão de 
desempenho, desenvolvimento de talentos, 
coaching, planejamento de sucessão, análise de 
dados e gestão de relacionamento; Desenvolve a 
cultura corporativa da UA em linha com a visão 
da organização, valores para fornecer 
responsabilidade clara e tomada de decisões; 
promoção de programas de igualdade de 

 Mestrado em Gestão de 
Recursos Humanos, 
Negócios, Administração 
Pública ou áreas de 
estudos afins.  
 

 Candidatos com 
bacharelado devem ter pelo 
menos  

 
 

 As certificações 
profissionais em 
Recrutamento são uma 
mais valia. 

 

10 anos de 
experiência de 
responsabilidade 
progressiva em 
gestão de recursos 
humanos ou 
recrutamento, dos 
quais 6 anos a nível 
de especialista e pelo 
menos 3 anos a nível 
de supervisão 
  
Ou 
 
12 anos de 
experiência de 
responsabilidade 
progressiva em 
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oportunidades, diversidade e inclusão na UA; 
Gerencia a manutenção e execução do sistema 
de gestão de desempenho, incluindo descrições 
de trabalho atualizadas, padrões de desempenho 
e instrumentos de avaliação de desempenho 

 Liderança e Gestão / Desenvolvimento de 
Talento: Lidera e gere a concepção, 
desenvolvimento e implementação de um 
sistema integrado de gestão de talento para 
atingir os objectivos estratégicos da UA e a 
mudança cultural; Avalia as necessidades 
organizacionais críticas, habilidades e 
competências de desenvolvimento 

 Transações operacionais de RH: supervisiona a 
gestão eficaz dos direitos e benefícios do 
pessoal; Analisa e monitora as operações do dia-
a-dia da Divisão, identifica tendências e questões 
emergentes para relatar sobre riscos, 
indicadores-chave de desempenho e propõe 
melhorias; Estabelece mecanismos de controle 
de qualidade por meio de pesquisas com clientes 
e análises periódicas de garantia de qualidade de 
dados para melhoria contínua da prestação de 
serviços 

gestão de recursos 
humanos ou 
recrutamento, dos 
quais 6 anos a nível 
de especialista e 3 
anos a nível de 
supervisão  

Oficial de Recrutamento 
(P2) 

 Elabora e define abordagens, formulando 
procedimentos operacionais padrão, políticas, 
diretrizes e ferramentas usadas na lista resumida, 
entrevistas e seleção de funcionários 

 Monitora e avalia a eficácia das diretrizes 
relacionadas, regras de RH, regulamentos e 
procedimentos, e recomenda revisões para a 
Unidade, quando necessário 

 Bacharelado universitário 
em gestão de recursos 
humanos, administração / 
gestão de empresas, 
administração pública, 
gestão e marketing ou áreas 
afins  

 

 Mestrado, Gestão de 
Recursos Humanos, 

5 anos de experiência 
progressiva relevante 
em gestão de 
recursos humanos ou 
recrutamento em 
organização 
internacional 
semelhante, dos 
quais 2 anos em nível 
de supervisão. 
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 Oferece suporte no desenvolvimento do plano de 
recrutamento anual e contribui para o processo de 
recrutamento 

 Garante a conformidade com as práticas de 
recrutamento estabelecidas e regulamentos e 
regras de pessoal em todos os processos de 
recrutamento  

 Analisa as vagas de emprego em consulta com os 
gestores de contratação / HRBP, garantindo que 
os critérios de avaliação e responsabilidades 
estão em linha com os documentos aprovados; 

 Publica vagas no site da UA e plataformas de 
mídia social assinadas (LinkedIn, Twitter e 
Facebook)  

 Garante o monitoramento completo de postagens 
e inscrições para garantir o recrutamento oportuno 

 Coordena e participa de atividades de seleção e 
entrevista usando o Fator de Sucesso para 
geração e pontuação da lista de candidatos.  

 Gera relatórios sobre os exercícios de lista e 
entrevista do sistema 

 Garante a administração de exames profissionais 
de línguas e avaliação psicométrica aos 
candidatos 

 Busca aprovação para nomeações e garante a 
criação de contratos no sistema SAP, além de 
preparar ofertas de trabalho para candidatos 
aprovados 

 Revisa todos os documentos enviados para 
garantir a precisão 

 Faz a ligação com a equipe de integração para 
iniciar o processo de integração para os 
candidatos selecionados 

Administração / Gestão 
Empresarial, Administração 
Pública, Gestão e Marketing 
ou áreas afins 

 
 

 A certificação profissional de 
instituições de RH 
reconhecidas, como SHRM-
CP, PHR ou equivalente, é 
uma vantagem adicional. 

 

 
2 anos de experiência 
em gestão de 
recursos humanos ou 
recrutamento em 
organização 
internacional similar. 



165 | P á g i n a  

 

POSIÇÕES RESPONSABILIDADES 
QUALIFICAÇÃO MÍNIMA DE 

EDUCAÇÃO 
EXPERIÊNCIA 

 Processos de atualização, promoção, 
transferência e outras solicitações relevantes para 
o Comitê de Promoção e Mobilidade até a 
aprovação 

 Fornece suporte no processo de conscientização 
da alta administração e funcionários no que diz 
respeito ao CBI, Testes Psicométricos, processo 
de aplicação; política de recrutamento, regras e 
regulamentos de pessoal e diretrizes relacionadas 

 Fornece orientação sobre a interpretação e 
aplicação de políticas, regulamentos e regras de 
recrutamento relacionados 

 Coordena a resolução de queixas e reclamações 
relacionadas ao recrutamento 

 Participa do processo de planejamento ao longo 
do ciclo de vida de recrutamento para determinar 
os requisitos de pessoal e estrutura 
organizacional e realizar análises para fornecer 
informações sobre as lacunas de capacidade 
emergentes de prazo fixo de acordo com a missão 
/ mandato dos clientes 

Oficial de Recrutamento 
(P1) 

 Garante a interpretação e orientação para o 
cumprimento das regras e práticas de 
recrutamento estabelecidas, regras e 
regulamentos de pessoal em todos os processos 
de recrutamento; Elabora e define abordagens, 
formulando Procedimentos Operacionais Padrão, 
políticas, diretrizes e ferramentas usadas na lista 
resumida, entrevistas e seleção de pessoal; 
Monitora e avalia a eficácia das diretrizes 
relacionadas, regras de RH, práticas 
regulamentares e procedimentos, e recomenda 
revisões para a Unidade quando necessário; 
Oferece suporte no desenvolvimento do plano de 

Bacharelado universitário em 
gestão de recursos humanos, 
administração / gestão de 
empresas, administração 
pública, gestão e marketing ou 
áreas afins  
 

2 anos de experiência 
profissional relevante  
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recrutamento anual e contribui para o processo de 
recrutamento 

 Analisa as vagas abertas e garante que os 
critérios de avaliação e responsabilidades estejam 
de acordo com o cargo; Publica vagas no site da 
UA e plataformas de mídia social assinadas 
(LinkedIn, Twitter e Facebook); Coordena e 
participa de atividades de pré-seleção e entrevista 
e Gera relatórios e administração de exames 
profissionais de línguas e avaliação psicométrica 
aos candidatos; Busca aprovação para 
nomeações e garante a criação de contratos no 
sistema SAP, além de preparar ofertas de 
trabalho para candidatos aprovados 

 Fornece suporte no processo de conscientização 
da alta administração e funcionários no que diz 
respeito ao CBI, Testes Psicométricos, processo 
de aplicação; política de recrutamento, regras e 
regulamentos de pessoal e diretrizes 
relacionadas; Coordena a resolução de queixas e 
reclamações relacionadas ao recrutamento. 
Processos de atualização, promoção, 
transferência e outras solicitações relevantes para 
o Comitê de Promoção e Mobilidade após 
aprovação 

Generalista de RH e Folha 
de Pagamentos (P2) 

 Reúne os JVs de salário de cada mês e os envia 
para processamento posterior, incluindo postagem 

 Verifica a liquidez devida a cada funcionário e os 
dados bancários correspondentes e envia o valor 
a pagar a cada um para autorização 

 Revisa o valor líquido estatutário a pagar (SNP) 
para zero após o processamento das 
transferências bancárias e pagamentos de 
salários fora da sede 

 Bacharelado universitário 
em gestão de recursos 
humanos, gestão financeira 
ou contabilidade  

 

 Candidatos com Mestrado 
nas áreas indicadas 
Graduação devem ter 2 
anos de experiência 

5 anos de experiência 
progressiva em 
administração de 
folha de pagamento. 



167 | P á g i n a  

 

POSIÇÕES RESPONSABILIDADES 
QUALIFICAÇÃO MÍNIMA DE 

EDUCAÇÃO 
EXPERIÊNCIA 

 Envia para transferências valores relacionados a 
outras deduções, como pensão, cooperativa de 
crédito 

 Processa outros salários para pessoal não 
contratado pela UA (Associação de Pessoal e 
oficiais de saúde 

 Processa adiantamentos (todos os tipos), licenças 
de instalação e separação, empréstimos de 
automóveis e outros 

 Processos DSA, Imprest e outros pagamentos 
relacionados à equipe 

 Investiga relatórios mensais de variação e fornece 
um relatório 

 Revisa os detalhes de transferência bancária da 
folha de pagamento para cada equipe a cada 6 
meses; 

 Estabelece objetivos de desempenho e realiza 
análises de desempenho tanto no meio do ano 
quanto no final 

 Mantém todas as contas relacionadas à folha de 
pagamento (Regular, Curto Prazo e Outros), 
incluindo entradas de diário 

 Revisa e reconcilia a folha de pagamento 
processada quanto a discrepâncias 

 Realiza a reconciliação da folha de pagamento 
mensal 

 Processar as deduções da folha de pagamento 
(pensões, seguro, etc.) para remessa 

 Coleta, calcula e insere dados para manter e 
atualizar as informações da folha de pagamento 

 Supervisiona e fornece liderança para a equipe da 
sub-unidade 

progressiva em 
administração de folha de 
pagamento. 
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assistente de recursos 
humanos 
(GSA5) 

 Prestar assistência em consultas gerais de RH e 
ações de acompanhamento, para garantir que 
serviços de RH consistentes e de alta qualidade 
sejam entregues aos clientes 

 Fornecer orientação e treinamento on-the-job a 
outros funcionários, para apoiar seu 
desenvolvimento e maior conhecimento dos 
sistemas e procedimentos de RH necessários 
para o desempenho de suas funções.  

 Fazer a ligação com outras unidades / escritórios 
internos em questões relacionadas com RH, ou 
seja, folha de pagamento, contratos, etc. e 
fornecer as informações necessárias para permitir 
serviços de RH oportunos 

 Extrair e compilar dados de RH sobre 
recrutamento e seleção de pessoal, condições 
contratuais, direitos, requisitos de desempenho e 
treinamento, para apoiar análises e relatórios de 
necessidades 

 Prestar apoio administrativo em várias atividades 
de RH nas áreas de trabalho atribuídas pelo 
supervisor, incluindo a integração de novos 
funcionários em conformidade com os processos 
e procedimentos relevantes 

 Manter registros pessoais confidenciais, bancos 
de dados de RH e arquivos, para garantir que os 
dados e arquivos sejam armazenados com 
precisão e atualizados em conformidade com os 
padrões estabelecidos.  

 Elabore várias documentações de RH necessárias 
para a área específica de trabalho (por exemplo, 
contratos de trabalho, cartas de transferência, 
documentos relacionados a treinamento, etc.) 

 Um Diploma em Gestão de 
Recursos Humanos, 
Administração ou qualquer 
outro campo relacionado 
 
Ou  
 

 Candidatos ao Bacharelado 
em Ciências Humanas 
Gestão de recursos, 
administração ou qualquer 
outro campo relacionado  

 

3 anos de experiência 
em trabalho 
administrativo em 
organizações 
internacionais 
congêneres. 
 
Ou  
 
2 anos de experiência 
em trabalho 
administrativo em 
organização 
internacional similar 
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garantindo a precisão e o cumprimento dos 
prazos estabelecidos 

 Use sistemas de gestão de RH para inserir e 
atualizar uma variedade de dados de RH, 
incluindo assistência no monitoramento de vários 
prazos (por exemplo, vencimento de contrato, 
SAP, etc.), garantindo o cumprimento dos prazos 
estabelecidos e a precisão dos dados de RH.  

 Contribuir para o desenvolvimento de indicadores 
/ painéis de desempenho de RH.  

 Desenvolva relatórios e gráficos com base nos 
dados extraídos do SAP 

 Desempenhar outras funções conforme 
necessário 

Assistente de registro de RH 
sênior 
GSA3 

 Apoiar as atividades de gerenciamento de 
registros do dia-a-dia, incluindo aconselhamento 
de rotina e suporte à equipe na aplicação da 
política e prática de gerenciamento de registros e 
manutenção das páginas da intranet da equipe .; 
Contribuir para a revisão e disseminação das 
orientações e comunicações internas na Divisão 

 Gerenciar os registros semicorrentes mantidos 
nos Arquivos, fazendo a ligação com os 
depositantes para garantir a destruição oportuna 
de materiais de acordo com as instruções de 
descarte acordadas; Auxiliar no planejamento, 
configuração e entrega de sessões de 
treinamento de gerenciamento de registros, 
reserva de salas e participantes e gerenciamento 
e distribuição de documentação de treinamento 

 Criar, atualizar e manter arquivos e registros 
organizados, incluindo um sistema para 
rastreamento, monitoramento e priorização de 
tarefas; Garantir que a confidencialidade das 

 Um mínimo de Diploma em 
Gestão / Administração de 
Escritórios ou Gestão de 
Registros de uma instituição 
reconhecida 
 
 

 Candidatos titulares de um 
diploma de bacharel em 
Gestão / Administração de 
Escritórios ou Gestão de 
Registros de uma instituição 
reconhecida  

3 anos de experiência 
profissional relevante 
em gerenciamento de 
registros / registros ou 
funções 
administrativas. 
 
 
1 ano de experiência 
relevante emRegistro 
/ Gerenciamento de 
registros ou funções 
administrativas. 
 



170 | P á g i n a  

 

POSIÇÕES RESPONSABILIDADES 
QUALIFICAÇÃO MÍNIMA DE 

EDUCAÇÃO 
EXPERIÊNCIA 

informações e registros de gestão sejam 
garantidos 

Especialista em operações 
de recrutamento (GSA 5) 

 Fornecer suporte para o fornecimento de 
informações abrangentes de primeira linha sobre 
recrutamento para departamentos e responder a 
consultas relacionadas a recrutamento de maneira 
responsiva e focada no cliente 

 Coordena o agendamento e organização de listas 
de seleção e sessões de entrevista para 
departamentos de clientes 

 Faz arranjos logísticos e administrativos para 
exercícios de pré-seleção e entrevistas para 
painéis e candidatos;  

 Entregar relatórios de lista de seleção e 
entrevistas usando fator de sucesso 

 Conduz o acompanhamento das decisões de 
recrutamento para garantir sua implementação 
oportuna 

 Prepara relatório de atividades semanais de lista 
de pré-seleção e entrevista para apresentação ao 
oficial de recrutamento 

 Garante a verificação de referências para 
candidatos aprovados 

 Fornece suporte para o processamento de 
decisões de nomeação, enviando todos os 
documentos relevantes e completos para a 
autoridade de nomeação 

 Cria contratos no SAP após a nomeação do 
candidato bem-sucedido 

 Empreende trabalho administrativo e 
administrativo relacionado ao recrutamento 

 Coordena a viagem para o candidato a voar 

 Um Diploma em Gestão de 
Recursos Humanos, 
Administração ou qualquer 
outro campo relacionado 
 
Ou  
 

 Candidatos ao Bacharelado 
em Ciências Humanas 
Gestão de recursos, 
administração ou qualquer 
outro campo relacionado  

 

3 anos de experiência 
em trabalho 
administrativo em 
organizações 
internacionais 
congêneres. 
 
Ou  
 
2 anos de experiência 
em trabalho 
administrativo em 
organização 
internacional similar 
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 Mantém o banco de dados de candidatos e 
garante a manutenção de registros para todas as 
atividades de recrutamento 

Especialista em Operação e 
Benefícios (GSA 5) 

 Auxiliar na prestação de bem-estar da equipe (por 
exemplo, seguro, serviços médicos, pensões) da 
equipe local e internacional  

 Dar suporte à equipe em assuntos relacionados a 
bem-estar, benefícios e direitos  

 Administrar o sistema de licença 

 Fornecer suporte aos gerentes e funcionários em 
questões de bem-estar e benefícios 

 Auxilia na ligação com fornecedores externos (ou 
seja, seguradoras e empresas de aposentadoria) 

 Auxilia na implementação de políticas, práticas e 
procedimentos de recursos humanos 

 Assistências em esquemas de compensação de 
pessoal são aplicadas corretamente 

 Necessário para compreender as Regras e 
Regulamentos do Pessoal da UA e outras 
instruções administrativas 

 Prepara relatórios e participa de outros programas 
de benefícios de recursos humanos  

 Auxilia no aconselhamento sobre interpretação e 
aplicação de políticas, regulamentos e regras.  

 Apoiar no desenvolvimento de políticas e 
procedimentos de compensação e recomendar 
mudanças conforme necessário 

 Auxilia na preparação de documentos de política, 
documentos de posição e notas informativas 
sobre várias questões relacionadas a recursos 

 Um Diploma em Gestão de 
Recursos Humanos, 
Administração ou qualquer 
outro campo relacionado 
 
Ou  
 

 Candidatos ao Bacharelado 
em Ciências Humanas 
Gestão de recursos, 
administração ou qualquer 
outro campo relacionado  

 

3 anos de experiência 
em trabalho 
administrativo em 
organizações 
internacionais 
congêneres. 
 
Ou  
 
2 anos de experiência 
em trabalho 
administrativo em 
organização 
internacional similar 
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humanos, especialmente sobre remuneração e 
benefícios 

 Administra o sistema de gerenciamento de 
licenças  

 Administra e fornece aconselhamento sobre 
salários e benefícios e direitos relacionados 

 Realizar quaisquer outras atividades necessárias 

Assistente Administrativo 
(GSA5)  
 

 Fornece suporte operacional da divisão em tempo 
hábil, auxilia no planejamento de atividades, 
prepara cronogramas de trabalho operacional e 
acompanha a implementação 

 Coordena e / ou se envolve em assistência 
técnica e / ou trabalho logístico, 

 Auxilia na criação, melhoria e manutenção de 
processos e sistemas operacionais, 

 Prepara a comunicação do escritório em nível 
operacional e fornece atualizações e relatórios 
preliminares 

 Auxilia na compilação e manutenção de dados e 
informações para elaboração, execução e 
acompanhamento de orçamentos e atividades 

 Faz a ligação com o HRMD e outra divisão para 
fornecer suporte em primeira mão em áreas como, 
mas não se limitando a, Protocolo, Aquisições e 
Gestão de Viagens; Gerenciamento de licenças, 
gerenciamento de contratos, gerenciamento de 
orçamento; questões de interpretação, tradução e 
arranjo do local, respectivamente 

Diploma em Gestão de 
Negócios, Administração de 
Empresas ou qualquer área 
relacionada de uma instituição 
de ensino reconhecida  
 
 
 
Bacharelado em Gestão de 
Negócios, Administração de 
Empresas ou qualquer área 
relacionada de uma instituição 
de ensino reconhecida  
 

3 anos de experiência 
profissional relevante 
em trabalho 
administrativo e / ou 
de secretariado. 
 
2 anos de experiência 
profissional relevante 
em trabalho 
administrativo e / ou 
de secretariado. 
 

Secretário (GSA4) 

 Mantém um diário do Diretor / chefe e o informa 
adequadamente e oportunamente, recebe e 
mantém a correspondência adequada na Divisão, 
Solicita ação 

 Fornece suporte para o fornecimento de arranjos 
logísticos, implementação de atividades e 

 Diploma em serviços 
administrativos, gestão de 
escritório, secretariado e 
estudos relacionados com o 
escritório. 3 anos de 
secretariado relevante  

experiência em um 
governo, setor público 
ou organização 
internacional 
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fornecimento de atualizações, estabelece uma 
ligação eficaz com as partes interessadas internas 
e externas, acompanha as decisões da reunião e 
os resultados da correspondência e garante a sua 
implementação 

 Elabora um esboço de comunicação de escritório 
de rotina e auxilia na compilação de dados e 
informações para fins de relatório, contribui para a 
criação, melhoria e manutenção de sistemas de 
registro e recuperação, mantém bons 
procedimentos de nomenclatura de arquivos de 
computador 

 Rascunho de solicitações iniciais sobre 
fornecimento e manutenção de instalações e 
materiais de escritório 

 Candidatos titulares de um 
diploma de bacharel em 
serviços administrativos, 
gestão de escritórios, 
secretariado e estudos 
relacionados com o 
escritório  
 

 Velocidade de digitação: 50 
palavras por minuto 

2 anos de experiência 
relevante em 
secretariado em um 
governo, setor público 
ou organização 
internacional; 

Medicina Interna / Médico 
(P4) 

 Fornecer diariamente consultas médicas gerais e 
especializadas, diagnóstico e tratamento ao 
AfCFTA e aos funcionários do corpo diplomático 
africano e de outros corpos diplomáticos 
aprovados com base em Accra, seus 
dependentes elegíveis e delegados para as 
reuniões do AfCFTA 

 Fornecer atendimento médico de emergência e 
providenciar sua transferência para outras 
unidades de saúde 

 Encaminhe os membros da equipe e seus 
dependentes, quando necessário, para os 
especialistas médicos apropriados localmente e 
acompanhe sua gestão 

 Para realizar rondas de enfermaria regularmente 
em todos os pacientes adultos admitidos e 
fornecer informações de alto nível em sua gestão 

 Participar do desenvolvimento e entrega de 
programas de promoção da saúde, prevenção de 

 Mestrado em Medicina (MD, 
MBBS, BMBCh) 
 
 
 
 
 
 
 

 Filiação / MMED de um 
Colégio Regional de 
Médicos profissional 

 
 

 
OU 
 

Bolsa de estudos 
profissional de um 

10 anos de 
experiência relevante 
dentro de um hospital 
governamental ou 
prática privada, e uma 
organização 
internacional é 
essencial, dos quais 6 
anos devem ser de 
nível de especialista / 
especialista e 3 anos 
de nível de 
supervisão  
 
Oito (8) anos de 
experiência 
profissional em uma 
função clínica sênior, 
incluindo pelo menos 
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doenças e saúde ocupacional e segurança da 
Divisão (incluindo HIV e AIDS no local de 
trabalho) 

 Para comunicar, envolver e participar ativamente 
do Conselho Médico da UA na determinação da 
necessidade de evacuações médicas, preparar as 
informações clínicas e apresentá-las ao Conselho 
Médico para liberação 

 Desempenhar um papel ativo na gestão do 
processo de evacuação, monitorar o andamento 
dos evacuados e facilitar seu retorno 

 Para participar e fornecer experiência em 
cobertura médica para reuniões e instalações do 
AfCFTA 

 Participar de programas de educação médica 
continuada para equipes médicas 

 Avalie o desempenho dos funcionários e 
recomende ações disciplinares 

 Pode instruir estagiários e outro pessoal médico 
sobre questões relativas aos Serviços Clínicos 

 Participar integralmente da elaboração da 
proposta orçamentária, sua implementação, 
monitoramento e avaliação para a Unidade 

Colégio Regional de 
Médicoscom cinco (5) 
anos de experiência de 
trabalho em uma função 
clínica. 

 

cinco (5) anos como 
especialista / 
consultor em Medicina 
Interna. 
 

Oficial de enfermagem (P1) 

 Fornece cuidados de enfermagem de qualidade 
para funcionários e suas famílias 

 Planeja e implementa programas de cuidados de 
enfermagem usando bom julgamento e 
habilidades de pensamento crítico com base no 
conhecimento científico 

 Fornece um ambiente seguro e propício para os 
clientes 

 Recebe e prepara pacientes para diferentes 
consultas 

Bacharelado em Enfermagem 
Clínica 
 
Deve ser registrado / licenciado 
para exercer a profissão de 
Enfermeiro Clínico em seu país 
de origem ou país de residência 

Ou 
Diploma em estudos 
semelhantes e experiência 
relevante 

2 anos de experiência 
de trabalho em 
enfermagem clínica 
em um movimentado 
Hospital de nível 
terciário. 
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 Oferece cuidados de enfermagem de emergência 
para pacientes internados, monitora e registra 
todas as descobertas 

 Administra injeções, medicamentos, vacinas e 
outras intervenções aos pacientes conforme 
prescrito pelo médico 

 Supervisionar suprimentos e manutenção de 
equipamentos 

  Garantir a esterilização e embalagem adequadas 
de todos os instrumentos e materiais clínicos. 
Sutura as feridas e aplica curativos 

 Esteriliza e mantém todos os equipamentos e 
instrumentos em conformidade 

 Participa de Educação Médica Contínua - (CME) 

 Coordenar todos os serviços paramédicos 

 

Secretário Médico GSA4 

 Datilografar e comprovar a leitura de documentos, 
relatórios, correspondências, mensagens, 
consultas, etc., conforme possa ser exigido pelos 
Supervisores designados. Receber e redigir 
respostas a correspondências de rotina para a 
assinatura dos Supervisores. 

 Receber convidados / visitantes / funcionários e 
fornecer-lhes informações básicas sobre questões 
e procedimentos relevantes 

 Mantenha um sistema de arquivamento e registro 
adequado para todas as correspondências e 
documentos recebidos e enviados. 

 Atenda e analise chamadas telefônicas / 
mensagens de e-mail e garanta o 
acompanhamento com Supervisores e parceiros. 
Mantenha um diário atualizado das marcações 
para Supervisores e outros funcionários seniores 
dos respectivos compromissos. Mantenha o 
equipamento em uso em boas condições e relate 

Diploma em serviços 
administrativos, gestão de 
escritório, secretariado e 
estudos relacionados com o 
escritório. 3 anos de 
secretariado relevante  

 Candidatos titulares de um 
diploma de bacharel em 
serviços administrativos, 
gestão de escritórios, 
secretariado e estudos 
relacionados com o 
escritório  
 

Velocidade de digitação: 50 
palavras por minuto 

experiência em um 
governo, setor público 
ou organização 
internacional 
 
2 anos de experiência 
relevante em 
secretariado em um 
governo, setor público 
ou organização 
internacional; 
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defeitos aos serviços de Manutenção / 
Fornecimento para as providências necessárias. 

 Fazer a ligação com suprimentos e serviços de 
documentação para o fornecimento de móveis de 
escritório e papelaria adequados, bem como a 
reprodução dos documentos necessários. 
Fornecer serviços administrativos de rotina do dia-
a-dia para várias unidades de trabalho do Projeto 
de Instalação de Processo; e realizar qualquer 
outra função / responsabilidade relevante 
atribuída 

Diretor de Administração 
Sênior (P3) 

 Garantir a disponibilização de recursos (humanos, 
materiais e serviços) necessários para apoiar as 
atividades do dia-a-dia dos funcionários do 
escritório 

 Gerenciar o pessoal do dia-a-dia e as operações 
administrativas do Escritório 

 Garantir que o ambiente de trabalho seja saudável 
e respeitoso e livre de perigos ou riscos de 
segurança 

 Em coordenação com os Recursos Humanos, 
realizar revisões periódicas para garantir que as 
instalações do Escritório sejam configuradas  

 Revise os arranjos administrativos e faça 
recomendações apropriadas conforme necessário 

 Formular e implementar medidas de segurança e 
proteção da equipe, em consulta com os Oficiais 
de Segurança (SOs) 

 Estabelecer contato com o governo e outros 
atores externos na prestação de serviços de apoio 
vitais (ou seja, processamento de vistos; isenções 
de impostos, etc.) 

 Participar de reuniões interagências com outras 
agências da ONU com foco específico na 

Um Mestrado Universitário em 
Administração de Empresas, 
Administração Pública, Gestão 
Administrativa, Gestão de 
Projetos ou áreas relacionadas  
 
Bacharelado em Administração 
de Empresas, Administração 
Pública, Gestão Administrativa, 
Gestão de Projetos ou áreas 
relacionadas 
 
 
 

7 anos de experiência 
progressivamente 
responsável  
 
 
10 anos de 
experiência 
progressivamente 
responsável, dos 
quais 3 anos em um 
nível de supervisão 
em uma organização 
internacional 
semelhante. 
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administração geral, segurança do pessoal e 
questões de recursos humanos (ou seja, serviços 
comuns) 

 Participar no recrutamento, nomeações e 
formalidades administrativas relativas ao pessoal 
local 

 Revisar e aprovar a liquidação dos direitos dos 
funcionários, incluindo DSA, salários locais e o 
Plano de Seguro Médico (MIP) 

 Aconselhar sobre questões relativas aos 
requisitos administrativos e de pessoal na Divisão 

 Em cooperação com o RH, endossa estratégias 
de gestão de pessoal e garante a conformidade 
local com os padrões de trabalho da UA 

 Coordenar atividades de treinamento e 
capacitação para funcionários em áreas 
administrativas relacionadas 

 Controlar e verificar as contas mensais e diversas 
atividades administrativas 

 Certifique-se de que os controles internos 
apropriados estejam em vigor 

 Adjudicar, emitir e rescindir contratos (locais) e 
acordos-quadro de acordo com as autoridades 
delegadas e os regulamentos, regras e 
procedimentos da UA 

 Servir como membro do Comitê de Contratos 
Locais (LCC) de acordo com as autoridades 
delegadas 

 Fazer cumprir as regras financeiras e 
administrativas, políticas e instruções da UA 
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Inspeção e controlador de 
frota (GSA4) 

 Garantir o uso, manutenção e rastreamento 
eficientes do veículo 

 Realizar inspeção mensal / trimestral de veículos 
e providenciar serviços e reparos com base nos 
padrões 

 Aconselhar o pessoal da UA sobre todas as 
questões legais e de conformidade relacionadas 
com os veículos.  

 Planejar, priorizar, designar, supervisionar, revisar 
e participar do trabalho da equipe responsável 
pela manutenção de veículos e equipamentos.  

 Elaborar orçamentos anuais e relatórios 
periódicos de custos operacionais; compra ou 
aluguel de veículos; compra de combustível e 
controle sobre a segurança dos motoristas e 
treinamento, manutenção, reparo, substituição e 
descarte de veículos 

 Manter registros de manutenção de veículos e 
equipamentos e custos de reparo 

 Um diploma de pós-
graduação emEngenharia 
automotiva / mecânica de 
uma instituição 
reconhecidacom. 

 
 

 Candidatos com 
bacharelado universitário 
emem Engenharia 
Automotiva / Mecânica por 
uma instituição reconhecidaé 
requerido. 

 
 

3 anos de experiência 
profissional relevante 
em Gestão de 
Transporte 
eEngenharia 
Automotiva / 
Mecânica e 
Logísticaem uma 
organização 
internacional 
semelhante 
Ou  
2 anos de experiência 
profissional relevante 
em Gestão de 
Transporte 
eEngenharia 
Automotiva / 
Mecânica e 
Logísticaem uma 
organização 
internacional 
semelhante. 
 

Drivers (GSB7) x 7 

 Dirigir veículos de escritório e transportar pessoal 
autorizado; receber e entregar funcionários ao 
aeroporto; observar padrões mínimos de 
segurança operacional (MOSS) e garantir a 
conformidade; coletar e entregar 
correspondências oficiais, documentos e outros 
itens; 

 Cuidar do dia a dia da manutenção dos veículos 
atribuídos, verificar óleo, água, bateria e freios; 
manter o livro de registro do veículo e registrar 

Certificados ou Diploma 
Secundário do Instituto de 
Educação e Formação Técnica e 
Profissional. 
 
O treinamento mecânico e a 
experiência em organizações 
internacionais semelhantes 
serão um valor agregado. 
 

5 anos de experiência 
profissional relevante 
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todas as viagens oficiais, quilometragem diária, 
consumo de gás, trocas de óleo e lubrificação 

 Cumprir com todas as tarefas de regras e 
regulamentos relacionadas com o planeamento e 
coordenação de gestão de veículos do 
Secretariado do AfCFTA 

 Certifique-se de que os documentos do veículo 
estão disponíveis e são válidos; bem como 
desempenhar outras funções relacionadas 
conforme possa ser necessário 

Assistente de registro / 
executor de correio (GSB6) 
x 3 

 Classificar e distribuir correspondência: A principal 
responsabilidade de um funcionário da sala de 
correspondência é classificar a correspondência 
recebida e entre escritórios e distribuí-la aos 
funcionários e departamentos. Digitalize ou 
automatize sistemas para classificar e-mails e 
rastrear sua entrega 

 Gerenciar o estoque, acompanhar o estoque e 
pedidos de suprimentos / papelaria para uso 
interno. gerenciar o estoque desses itens e 
reordenar os materiais conforme necessário para 
manter a quantidade necessária de suprimentos 
em mãos 

 Prepare os pacotes para envio. use os melhores 
métodos para envio, embalagem e etiqueta de 
pacotes e faça acordos com as transportadoras 
para horários de coleta. Ponto focal para 
recebimento de correspondências e pacotes 
externos e internos 

 Entrega, recebe e classifica a correspondência de 
entrada e saída e pacotes de acordo com os 
regulamentos postais e requisitos da unidade 

 Pesa e carimba ou toma providências para envio 
de correspondência e pacotes, operando 

 Um mínimo de certificado de 
12º ano ou diploma de 
ensino médio em 
administração de escritório 
ou qualificação relevante 
 

 Uma maior qualificação no 
manuseio de documentos 
será uma vantagem 
adicional. 

 

São necessários 3 
anos de experiência 
relevante em 
administração de 
escritório e manuseio 
de documentos 
 
Experiência com 
organizações 
internacionais será 
uma vantagem 
adicional 
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POSIÇÕES RESPONSABILIDADES 
QUALIFICAÇÃO MÍNIMA DE 

EDUCAÇÃO 
EXPERIÊNCIA 

máquinas de processamento de correspondência 
conforme necessário 

 Redireciona itens de endereço incorreto 

 Mantém registros de despesas de postagem, 
formulários de recibo e outros registros, conforme 
necessário 

 Pode ser responsável por levantar e mover itens 
pesados 

 Desempenha funções de trabalho relacionadas 
conforme necessário. 

Pessoal doméstico (GSB5) 
x 3 

 Tarefas e tarefas domésticas gerais: tirar o pó, 
lavar roupa, estofados  

 Gestão e planejamento de refeições 

 Auxiliar na execução de recados e na 
identificação de itens a serem comprados para a 
família (mantimentos e itens alimentares, 
materiais de limpeza e consumíveis, ferramentas 
e equipamentos) 

 Manter estoque de itens e suprimentos a serem 
restaurados 

 Relatar qualquer problema nas instalações; 
vazamentos, etc 

 Jardinagem e manutenção geral do complexo  

 Quaisquer outras funções que possam ser 
atribuídas 

Certificado Técnico / 
Profissional em áreas 
relevantes (Limpeza, 
Jardinagem, Serviços Gerais, 
Catering ou áreas de estudo 
relacionadas com as tarefas a 
serem atribuídas) 
 

Três (3) anos de 
experiência 
profissional relevante 
em organizações 
semelhantes, de 
preferência em 
ambientes de trabalho 
internacionais 

Diretor de Compras (P3) 

 Implementação dos procedimentos do Conselho 
de Concursos de acordo com as Diretrizes de 
Aquisições da União Africana 

 Acompanhamento da execução das tarefas 
atribuídas pelo Conselho de Licitação às 
subcomissões, como Conselho de Licitação Local, 
Comissão de Avaliação, Comissão de Abertura e 
Comissão de Fiscalização 

Mestrado em Gestão, Compras, 
Cadeia de Abastecimento, 
Direito, Comércio, Administração 
de Empresas ou Administração 
Pública 
 
 

Ou 
 

5 anos de experiência 
pós-qualificação em 
Aquisições, Cadeia de 
Suprimentos, 
Aquisições Públicas, 
Administração, dos 
quais 3 anos devem 
estar em um nível de 
supervisão 
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POSIÇÕES RESPONSABILIDADES 
QUALIFICAÇÃO MÍNIMA DE 

EDUCAÇÃO 
EXPERIÊNCIA 

 Faça atas e mantenha registros das reuniões do 
Conselho de Licitações 

 Atuar como oficial administrativo em todas as 
questões do Conselho de Licitações e 
desenvolver um sistema de manutenção de 
arquivos de documentos de licitação e outros 
assuntos do Conselho de Licitações 

 Preparar os documentos do concurso em ligação 
com o Chefe dos Departamentos de acordo com 
os regulamentos da CUA e normas e 
procedimentos internacionalmente aceites 

 Preparar os pedidos de licitações para licitações 
que não requeiram o processo de licitação normal 
com base 

 Produzir declarações periódicas sobre o trabalho 
do Conselho de Licitações em referência aos 
contratos executados e aquisições aprovadas 

Bacharelado em estudos 
semelhantes com 8 anos de 
experiência relevante e 3 anos 
no Supervisor revel 
 
Experiência em gestão baseada 
na web / sistema ERP, como 
SAP. 
 

 

Diretor de Aquisições (P2) 

 Iniciar a aquisição de bens e serviços necessários 
de acordo com os regulamentos da UA e padrões 
e procedimentos aceitos internamente 

 Preparar documentos de licitação para bens e 
serviços a serem adquiridos por meio de licitação 

 Em consulta com os departamentos de usuários, 
preparar os pedidos de cotações de bens e 
serviços que não requeiram o processo de 
licitação 

 Reconcilie a conta dos fornecedores regularmente 
e inicie uma ação sobre as contas a receber / 
pagar, conforme o caso 

 Rastreie pedidos para garantir a pronta entrega 
dos serviços 

 Produzir declarações periódicas sobre pedidos de 
compra e status de execução de contratos 

Mestrado em Compras, Direito, 
Comércio, Finanças / 
Contabilidade / Administração de 
empresas, Economia, 
Engenharia 
 

Ou 
 

Bacharelado em estudos 
semelhantes.  
 

2 anos de experiência 
em um grande 
governo, organização 
internacional, grande 
organização do setor 
público ou privado 
 
Ou  
 
5 anos de experiência 
relevante 
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POSIÇÕES RESPONSABILIDADES 
QUALIFICAÇÃO MÍNIMA DE 

EDUCAÇÃO 
EXPERIÊNCIA 

 Iniciar ação na atualização regular da lista de 
fornecedores 

 Iniciar ação sobre o envio de objetos pessoais de 
membros da equipe no recrutamento inicial ou 
envio de itens em nome da Comissão 

 Preparar relatórios periódicos sobre atividades de 
aquisição 

 Participar de comitês de avaliação de licitações 

 Realizar treinamento de aquisições 

Oficial de Aquisições Júnior 
(P1) 

 Auxiliar no fornecimento de consultoria técnica e 
política em todos os aspectos da aquisição; 
preparar pedidos de compra 

 Realizar pesquisas regulares de novos 
fornecedores, produtos e preços no mercado 
local; Reconcilie a conta dos fornecedores 
regularmente e inicie a ação nas contas a receber 
/ pagar 

 Preparar e finalizar ordens de compra, 
memorandos, relatórios de recebimento e outros 
documentos de aquisição relevantes 

 Revise as faturas para determinar a conformidade 
com os pedidos de compra e recebimento de 
mercadorias / serviços 

 Na ausência do Especialista em Aquisições, 
comparecer aos Conselhos de Licitação Locais 
como Secretário  

Bacharelado em Compras e 
Suprimentos, Administração de 
Empresas, Logística 
 
 
Um certificado profissional e a 
afiliação a um órgão profissional 
de compras relevante serão uma 
vantagem adicional. 
 
 
 
 
 

 

 2 anos de 
experiência 
profissional 

Assistente de Aquisições 
(GSA5) 

 Preparar e obter cotações e amostras para itens 
adquiridos localmente, cuja compra não esteja 
sujeita ao processo de licitação 

 Rastreie os pedidos para garantir uma pronta 
entrega; Produza declarações periódicas sobre as 
compras, como o status mensal dos pedidos de 
compra; Iniciar ação de desembaraço de itens 
importados para o órgão 

Diploma em Compras e Cadeia 
de Abastecimento, 
Administração de Empresas, 
Logística 
 
Ou 
 

5 anos de experiência 
relevante 
 
Ou  
 
2 anos de experiência 
relevante 



183 | P á g i n a  

 

POSIÇÕES RESPONSABILIDADES 
QUALIFICAÇÃO MÍNIMA DE 

EDUCAÇÃO 
EXPERIÊNCIA 

 Auxiliar na preparação e distribuição de convites 
para licitações e na gestão / condução de todos 
os aspectos da proposta de licitação e processo 
de avaliação 

Graduação em Compras e 
Cadeia de Suprimentos, 
Administração de Empresas, 
Logística 
 
 
Um certificado profissional e a 
afiliação a um órgão profissional 
de compras relevante serão uma 
vantagem adicional. 
 

Diretor de viagens (P4) 

 Responsável por viagens de negócios para 
funcionários em missão, recrutados ou em 
separação saindo do AfCFTA, e contratos de 
viagens aéreas, reservas de hotéis, aquisição de 
bens e serviços e operações de transporte 

 A unidade também é responsável pela gestão do 
transporte terrestre para os traslados do aeroporto 

 Assegurar o bom funcionamento das viagens 
oficiais do pessoal do órgão durante as missões, 
entrada em funções e fim do serviço; e também 
supervisionar acordos corporativos com 
companhias aéreas, serviços corporativos de 
Travel Card; e reservas de hotéis e restaurantes 

 Atualizar o sistema SAP Travel com detalhes da 
política de viagens e tarifas aéreas e taxas de 
hotel, conforme negociado com as companhias 
aéreas e as principais redes de hotéis 

 Negociar tarifas aéreas corporativas preferenciais 
com companhias aéreas representadas no país 
anfitrião e em todos os locais 

 Negociar acordos de parceria para passagens 
aéreas corporativas com companhias aéreas 

Mestrado em Transporte, 
Logística, Gestão de Frota ou 
áreas de estudo relacionadas.  
 
Ou  
 
Graduação em Transporte, 
Logística, Gestão de Frotas ou 
áreas de estudo relacionadas.  
 
 

Oito (8) anos de 
experiência 
profissional em uma 
função clínica sênior, 
incluindo pelo menos 
cinco (5) anos como 
especialista / 
consultor em Medicina 
Interna. 
 
10 anos de 
experiência relevante, 
dos quais 6 anos 
devem ser de nível de 
especialista / 
especialista e 3 anos 
de nível de 
supervisão  
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POSIÇÕES RESPONSABILIDADES 
QUALIFICAÇÃO MÍNIMA DE 

EDUCAÇÃO 
EXPERIÊNCIA 

 Preparar e garantir a assinatura dos contratos; 
inserir as tarifas negociadas no Amadeus e 
garantir sua correta aplicação e utilização pelos 
órgãos 

 Analise dados e estatísticas de viagens 

 Elaborar relatórios estatísticos periódicos 
(mensais, trimestrais e anuais); calcular a 
economia realizada em relação aos tetos tarifários 
autorizados pela política de viagens. - preparar 
solicitações de isenções e analisar os custos de 
exceções concedidas pelos Gestores em relação 
a viagens 

Oficial de viagens sênior 
(P3) 

 Processamento de planos de viagem para os 
oficiais dos órgãos, funcionários e convidados / 
participantes da reunião e outros 

 Processamento de verificação de solicitação de 
viagem e ordens de compra 

 Verificação do processamento de todas as faturas 
enviadas por agências de viagens ou companhias 
aéreas antes de serem enviadas para pagamento 

 Garantir a liquidação oportuna de faturas após 
conciliação das contas das agências de viagens e 
companhias aéreas 

 Articulação com a Diretoria de PBFA sobre os 
pagamentos de serviços de viagens prestados à 
comissão 

 Manter a reconciliação de registros eficiente de 
todos os bilhetes e MCO emitidos, bem como os 
não utilizados 

 Preparar e apresentar relatórios mensais, 
trimestrais e anuais relativos a todas as atividades 
de viagens oficiais da Comissão 

 Iniciar a comunicação entre as companhias 
aéreas e a Comissão, bem como as 

Um Mestrado Universitário em 
Transporte, Logística, Gestão 
de Frota ou áreas de estudo 
relacionadas.  
 
Ou  
 
 Um diploma universitário em 
transporte, logística, gestão de 
frotas ou áreas de estudo 
relacionadas.  
 
 

7 anos de experiência 
progressivamente 
responsável  
 
 
10 anos de 
experiência 
progressivamente 
responsável, dos 
quais 3 anos em um 
nível de supervisão 
em uma organização 
internacional 
semelhante. 
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POSIÇÕES RESPONSABILIDADES 
QUALIFICAÇÃO MÍNIMA DE 

EDUCAÇÃO 
EXPERIÊNCIA 

correspondências adequadas com os 
fornecedores de serviços de viagens aéreas 

 Agilizar os contratos de MOUs com os 
fornecedores de serviços de viagens aéreas e 
supervisionar os aspectos de gestão do contrato a 
fim de garantir o cumprimento 

 Distribuir tarefas, supervisionar e realizar 
avaliação de desempenho da equipe sob a 
Unidade de Viagem 

Agente de viagens (P1) 

 Supervisionar a administração de todas as 
solicitações oficiais de missão e direito de viagem 
e processamento de solicitações de remessa 

 Supervisionar e revisar o trabalho dos Assistentes 
de Viagem quanto à precisão e aplicação correta 
das regras e regulamentos relevantes 

 Revise as declarações de viagens e a 
documentação de apoio quanto à integridade, 
precisão, validade e conformidade com as regras 
das Nações Unidas antes da aprovação e 
certificação 

 Coordenar com a Seção de Finanças, no que diz 
respeito ao reembolso de viagens, que ocorreram 
após o encerramento do período financeiro 

 Manter contato direto com Certificadores (TSA), 
Processadores de Remessa de Viagem (TPO) e 
Processadores de Solicitação de Viagem (TCP) 

 Preparar e coordenar emendas às obrigações 
existentes como e quando necessário, garantindo 
a validade da dotação de orçamento e centros de 
custo atribuídos 

 Compilar dados e informações e preparar 
relatórios relacionados a viagens para vários 
grupos de clientes regularmente 

Um diploma universitário em 
transporte, logística, 
administração de turismo, 
gestão de frota ou áreas de 
estudo relacionadas.  
 
 
 
 
 
 

2 anos de experiência 
profissional 
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POSIÇÕES RESPONSABILIDADES 
QUALIFICAÇÃO MÍNIMA DE 

EDUCAÇÃO 
EXPERIÊNCIA 

 Coordenar com o escritório apropriado para 
esclarecimento ou informações adicionais e 
reunir-se com seções substantivas ou de países 
contribuintes de tropas, a fim de discutir os 
detalhes de reivindicações específicas e explicar a 
natureza dos problemas, atrasos e atrasos 
quando ocorreram 

 Garantir que o sistema de Licitação (ITB) 
estabelecido seja cumprido e que as passagens 
aéreas sejam adquiridas aos preços mais 
competitivos do mercado 

 Aconselhar seções / escritórios substantivos e 
outras informações relevantes da equipe de 
chegada 

Assistente de viagens 
(GSA5) 

 Auxiliar nas funções do dia-a-dia da Unidade de 
Viagem e Acomodação para coordenar questões 
relacionadas a viagens dentro da missão 

 Auxiliar na administração de todas as viagens 
oficiais da missão, incluindo o processamento de 
pedidos de liberação de fronteira 

 Calcule a passagem aérea, o excesso de 
bagagem, as despesas do terminal, a ajuda de 
custo diária para funcionários e dependentes 
viajando em missões, etc. 

 Forneça informações aos funcionários sobre as 
rotas mais diretas e econômicas e planeje rotas e 
itinerários de acordo 

 Revise os pedidos de viagens e a documentação 
de apoio quanto à integridade, precisão, validade 
e conformidade com as regras da UA antes de 
encaminhá-los para a Seção de Finanças 

 Coordenar com a Seção de Finanças em relação 
ao reembolso de viagens 

Um Diploma Universitário em 
Transporte, Logística, Gestão 
de Frotas, Administração de 
Turismo ou áreas de estudo 
relacionadas.  
 
Ou  
 
Um diploma universitário em 
transporte, logística, gestão de 
frotas ou áreas de estudo 
relacionadas.  
 

3 anos de experiência 
em trabalho 
administrativo em 
organizações 
internacionais 
congêneres. 
 
Ou  
 
2 anos de experiência 
em trabalho 
administrativo em 
organização 
internacional similar 
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POSIÇÕES RESPONSABILIDADES 
QUALIFICAÇÃO MÍNIMA DE 

EDUCAÇÃO 
EXPERIÊNCIA 

 Associar reivindicações a autorizações de viagem 
ou outros documentos de obrigação 

 Preparar emendas aos documentos de obrigação 
existentes como e quando necessário 

 Garantir a validade da atribuição do orçamento e 
códigos de despesas do objeto atribuídos 

 Revise o sistema de gerenciamento de 
informações para garantir que nenhuma 
reclamação seja duplicada e que providências 
sejam tomadas para cobrar taxas por qualquer 
desvio do itinerário autorizado 

 Estabeleça valores reembolsáveis para cada 
viagem 

 Coordenar com o escritório apropriado para 
esclarecimentos ou informações adicionais e 
reunir-se com funcionários de escritórios 
importantes para discutir os detalhes de 
reivindicações específicas e para explicar a 
natureza dos problemas, atrasos e atrasos 

 Verifique se os serviços prestados pelas 
autoridades aéreas são prestados de forma 
satisfatória e de acordo com o contrato antes de 
processar as faturas para pagamento 

 Garantir que o sistema de Editais (ITB) 
estabelecido seja cumprido e que as passagens 
aéreas sejam adquiridas aos preços mais 
competitivos do mercado 

 Coordenar todas as viagens oficiais iniciadas por 
aeronaves da UA 

 Aconselhar escritórios importantes e outras 
equipes relevantes sobre informações de 
chegada. 
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POSIÇÕES RESPONSABILIDADES 
QUALIFICAÇÃO MÍNIMA DE 

EDUCAÇÃO 
EXPERIÊNCIA 

Diretor de Gestão de Ativos 
(P1) 

 Vocabulário e codificação de ativos fixos e 
realização de verificação física periódica  

 Gerenciar análise e monitoramento de 
desempenho de eficácia e implementação de 
procedimentos de controle de ativos 

 Garantir a responsabilidade e o rastreamento 
adequado dos ativos em conformidade com os 
procedimentos da CUA 

 Manter banco de dados de ativos fixos atualizado  

 Identificar e implementar soluções para áreas 
problemáticas do processo de controle de ativos e 
prever que uma organização de suporte eficaz 
para o sistema de controle de ativos e controle 
seja sustentada  

 Elaboração de relatórios sobre questões relativas 
a Ativos Fixos (aquisição, solicitação de alteração, 
solicitação de alienação)  

 Atuar como pessoal focal para a verificação física 
anual de ativos  

 Custodiante das chaves da seção de ativos do 
armazém principal  

 Rascunhe as correspondências conforme 
necessário  

 Um membro de um Subcomitê de Recebimento e 
Inspeção 

Um bacharelado universitário em 
administração de empresas, 
administração pública, cadeia de 
suprimentos ou áreas de estudo 
relacionadas.  

 
 

2 anos de experiência 
relevante de 
qualificação  

Escriturário de gestão de 
estoque e ativos (GSA4) 

 Planejar e organizar a operação geral de 
armazéns e gerenciamento de estoque 

 Reconcilie regularmente o equilíbrio entre os 
registros de inventário e a contagem física 

 Manter todos os documentos relacionados à 
operação da loja 

 Manter cópia do recibo e emitir vouchers para o 
departamento financeiro, como ordem de entrega, 

Diploma em Cadeia de 
Abastecimento ou áreas de 
estudo relacionadas 
 
Cadeia de suprimentos de 
bacharelado ou áreas de estudo 
relacionadas com 1 ano de 
experiência relevante 

3 anos de experiência 
relevante 
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QUALIFICAÇÃO MÍNIMA DE 

EDUCAÇÃO 
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folha de transferência e notas de recebimento de 
mercadorias 

 Coordene a tomada periódica de estoque e a 
contagem de estoque.  

 Inicie o ciclo de compra no momento apropriado 
para que os materiais necessários nunca fiquem 
sem estoque 

 Preparar relatório periódico sobre a operação do 
armazém, fluxo de estoque e tendências de 
consumo 

 Receber e inspecionar todos os itens comprados 
em termos de qualidade e quantidade em relação 
aos documentos do pedido de compra e rastrear 
danos e discrepâncias 

 Manter a limpeza e segurança das áreas de 
armazenamento, mantendo assim um ambiente 
de trabalho limpo e saudável 

 Colete itens danificados e usados de todas as 
unidades de trabalho e armazene adequadamente 

 Iniciar e lidar com o descarte de propriedades 
usadas 

 Realizar avaliação de mercado e propor a melhor 
forma de descartar propriedades 

 Elabora um relatório sobre o estado das 
propriedades adquiridas e o processo de venda 
dos ativos usados 

Diretor Sênior de Tecnologia 
da Informação (P3) 

 Planejar e dirigir os principais projetos de 
sistemas de comunicação relativos aos sistemas e 
módulos de TI do AfCFTA 

 Fornecer consultoria especializada em análise e 
design de sistemas complexos, identificar a 
necessidade de novos sistemas (ou modificações 
nos sistemas existentes) e responder às 
solicitações dos usuários 

Mestre em Sistemas de 
Informação; Ciência da 
Computação; Engenharia de TI; 
ou outros campos relacionados 
 
 

Ou 
 

5 anos de experiência 
pós-qualificação, dos 
quais 3 anos deveriam 
estar em um nível de 
supervisão 
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POSIÇÕES RESPONSABILIDADES 
QUALIFICAÇÃO MÍNIMA DE 

EDUCAÇÃO 
EXPERIÊNCIA 

 Preparar planos e implementação operacional 
para estratégias de comunicação relacionadas ao 
AFCFTA 

 Garantir que um sistema de informação de 
comunicação eficiente e eficaz seja implementado 
e respeitado para entregar em tempo hábil 

 Garante que os níveis de serviço para todos os 
aplicativos sejam definidos e gerenciados 
adequadamente e que o desempenho atenda ou 
exceda as metas acordadas. Garante a 
continuidade do serviço por meio do 
desenvolvimento, manutenção e teste de uma 
Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) 
adequada 

 Desenvolver um plano de continuidade, incluindo 
análise de impacto nos negócios, fortalecimento 
da infraestrutura existente, configuração de 
capacidade total de recuperação de desastres e 
manutenção de procedimentos atualizados 

 Garanta a segurança de TI para todos os 
sistemas de aplicativos para manter a integridade 
das informações e minimizar o impacto das 
vulnerabilidades e incidentes de segurança 

 Garantir a integridade da configuração de 
hardware e software por meio da manutenção de 
um repositório de configuração completo e preciso 

 Desenvolva planos para avaliação de viabilidade, 
especificação de requisitos, design, 
desenvolvimento e implementação, incluindo 
planos de projeto, cronogramas e estimativas de 
tempo e custo, métricas e medidas de 
desempenho.  

 Rastreie e monitore o progresso do projeto em 
relação ao plano, requisitos, medidas de 

Bacharelado em estudos 
semelhantes com 8 anos de 
experiência relevante e 3 anos 
no Supervisor revel 
 
Experiência em gestão baseada 
na web / sistema ERP, como 
SAP. 
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QUALIFICAÇÃO MÍNIMA DE 

EDUCAÇÃO 
EXPERIÊNCIA 

qualidade, padrão e processos da equipe de 
Tecnologia da Informação 

 Faça a ligação com os usuários em todos os 
aspectos dos problemas de TI durante todas as 
fases de desenvolvimento e implementação 

 Fornecer liderança profissional e direção de 
trabalho para a equipe de projeto designada, e / 
ou mentor e supervisionar o trabalho de oficiais 
novos / juniores e funcionários contratados 

 Envolvido ativamente na execução dos aspectos 
mais complexos do projeto (por exemplo, análise 
de sistemas, desenvolvimento e programação) 

 Supervisionar o desenvolvimento de estruturas de 
documentos e bancos de dados, garantindo que 
todos os aspectos de design sejam tratados e os 
mecanismos de controle e segurança sejam 
estabelecidos 

 Desenvolver, implementar e monitorar padrões e 
diretrizes de informação, incluindo paradigmas de 
teste 

 Preparar documentação técnica e de usuário para 
sistemas inteiros e aplicativos interdependentes, 
preparar materiais de treinamento e 
apresentações técnicas detalhadas 

 Mantenha-se atualizado sobre os 
desenvolvimentos no campo e determine a 
necessidade de testar e avaliar novos produtos e 
tecnologias, fornecer liderança na introdução de 
mudanças tecnológicas e preparar vários 
relatórios técnicos 

Diretor de Desenvolvimento 
de Aplicativos Digitais (P2) 

 
Projetar, construir e manter a presença na mídia 
social da UA de acordo com as políticas corporativas 

 
Bacharel em gestão de 
marketing, Ciência da 
Computação; Desenvolvimento 

5 anos de experiência 
relevante  
 
ou 
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POSIÇÕES RESPONSABILIDADES 
QUALIFICAÇÃO MÍNIMA DE 

EDUCAÇÃO 
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e gerenciar plataformas de mídia social novas e 
existentes. 
 
Entregue uma ampla gama de projetos de marketing 
digital, incluindo otimização orgânica, mídia social, 
pesquisa paga, implementação de blog e construção 
de link 
 
Trabalhe com os Oficiais de Criação, equipes da 
webteam e MIS para desenvolver aplicativos e 
conteúdo para plataformas e aplicativos móveis 
 
Desenvolver um plano de geração de leads que 
aumentará o tráfego para as plataformas digitais do 
Secretariado do AfCFTA, bem como o 
desenvolvimento de bases de dados que ajudarão a 
União Africana a se comunicar de forma mais eficaz 
de maneira direcionada  
 
Colabore com a equipe da web para criar páginas de 
destino e otimizar a experiência do usuário 
 
 
Avalie tecnologias emergentes no desenvolvimento 
de aplicativos e forneça conselhos e perspectivas 
para adoção quando apropriado. 
 

de sistemas de TI; 
Desenvolvimento Web ou outros 
campos de estudo relevantes 
 
 

ou 
 
Mestrado universitário em 
gestão de marketing com 2 
(dois) anos comprovados 
 
Certificação profissional em 
desenvolvimento de Apps, 
Marketing Digital é uma 
vantagem a mais. 
 
 

 
 

 
2 anos de experiência 
de experiência 
relevante 
 
 

 

Diretor de Tecnologia da 
Informação (P1) 

 Supervisionar a instalação, configuração, 
manutenção e solução de problemas de 
hardware, software e dispositivos periféricos de 
back-end 

 Interaja com fornecedores e contratados para 
proteger produtos e serviços de rede com suporte. 

Graduação em Sistemas de 
Informação; Ciência da 
Computação; Engenharia de TI; 
ou outros campos relacionados 
 
 
Com certificação profissional. 

 2 anos de 
experiência 
profissional 
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 Realizar pesquisas sobre produtos, serviços, 
protocolos e padrões de rede em apoio à 
aquisição de serviços e esforços de 
desenvolvimento 

 Gerenciar todo o hardware e equipamento do 
datacenter, incluindo roteadores DC, switches, 
etc. 

 Funciona de forma independente para dar suporte 
a todos os servidores que fornecem serviços de 
conexão para toda a organização. • Mantém DNS, 
SMTP, DHCP, controladores de domínio, 
aplicativos de diretório ativo, impressão, correio e 
servidores web; Servidores SharePoint e serviços 
FTP, serviços VMWare para a organização 

 Instala, gerencia e administra bancos de dados de 
missão crítica, que contêm informações 
corporativas confidenciais, tabelas de alocação de 
endereços IP, endereços de placas Ethernet e 
outros dados relevantes 

 Garante a operação segura de todos os 
servidores e serviços por meio do uso de 
ferramentas de segurança e criptografia como 
SSH, SSL, PGP, IPSec e por meio de extenso 
treinamento e documentação da equipe.  

 Monitora logs do sistema e atividades em todos os 
servidores 

 Substitui hardware defeituoso em servidores 
conforme necessário.  

 Reúne-se regularmente com outros operadores de 
TI para avaliar a manutenção e o desenvolvimento 
do sistema, priorizar o trabalho e planejar o 
desenvolvimento futuro 

 Gerencia a manutenção da conta do Windows, 
incluindo adições, alterações e remoções 

 
 
 
 
 

 



194 | P á g i n a  

 

POSIÇÕES RESPONSABILIDADES 
QUALIFICAÇÃO MÍNIMA DE 

EDUCAÇÃO 
EXPERIÊNCIA 

 Mantém a integridade das contas e dados do 
Windows no servidor de arquivos da organização. 
Executa a recuperação quando necessário 

 Gerencia os recursos de segurança do Windows 
para proteger informações confidenciais, 
permitindo o acesso apropriado 

 Pesquisa, instala e testa atualizações de software 
e patches para aplicativos com suporte e vários 
sistemas operacionais de acordo com a política da 
organização 

 Atualiza o inventário de software e hardware e 
documenta todas e quaisquer alterações em 
ambos.  

 Desenvolve e mantém acordos de nível de serviço 
com os vários departamentos de usuários e 
unidades de negócios da organização 

 Trabalha em estreita colaboração com outros 
dentro da função de TI para definir métricas que 
são usadas para medir a eficiência e eficácia do 
ambiente operacional de serviço 

 Atende aos requisitos departamentais em termos 
de cobertura de trabalho e notificação 
administrativa durante os períodos de doença, 
férias ou educação do pessoal 

 Desempenho igual ou superior aos padrões de 
desempenho de Tecnologia da Informação da 
empresa 

Oficial de Sistema de 
Informação (P1) 

 Supervisiona o design e implementação dos 
serviços de TI em toda a empresa (Enterprise 
Mail, Active Directory, virtualização, sistema de 
gerenciamento e monitoramento, sistema de 
implantação automatizado, integração com 
soluções de terceiros, backup, recuperação, etc.)  

Graduação em Sistemas de 
Informação; Ciência da 
Computação; Engenharia de TI; 
ou outros campos relacionados 
 
 
Com certificação profissional. 

 2 anos de 
experiência 
profissional 
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 Gerencia as adições e mudanças nesses 
serviços, conforme necessário para apoiar os 
planos estratégicos e da unidade de negócios 

 Gerencia a restauração de serviços e dados como 
resultado de falhas de sistemas locais ou remotos 

 Fornece ferramentas, políticas e procedimentos 
para recursos de serviço locais e remotos, 
segurança, backups e planos de retomada de 
negócios 

 Desenvolve acordos de nível de serviço (SLAs) 
para usuários internos e externos de todos os 
serviços e recursos, a fim de fornecer medidas de 
responsabilidade e custo 

 Identifica e inicia resoluções para problemas e 
preocupações do usuário e da empresa 
associados a serviços, hardware e software 
relacionado para a satisfação do usuário, 
atendendo ou excedendo os SLAs  

 Planeja e coordena a compra, instalação e 
implementação de servidores e hardware e 
software relacionados de acordo com os padrões 
e procedimentos da organização  

 Mantém o registro e inventário de software e 
hardware para fornecer atualizações conforme 
necessário e garantir que os registros apropriados 
sejam mantidos 

 Mantém conhecimento técnico atual na tecnologia 
de ICT em rápida mudança e utiliza técnicas de 
última geração ao implementar soluções  

 Prepara relatórios de status mensais relatando 
quantitativamente os resultados das atividades da 
equipe e da unidade de negócios, ou seja, 
métricas que dão visibilidade ao desempenho, 
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utilização, confiabilidade, disponibilidade e 
orçamento 

 Reconhece e identifica áreas potenciais onde as 
políticas e procedimentos existentes exigem 
mudanças, ou onde novos precisam ser 
desenvolvidos, especialmente em relação à 
expansão futura dos negócios 

 Dirige a avaliação, seleção e instalação de 
ferramentas de automação em toda a empresa 

Assistente de Tecnologia da 
Informação (GSA5) 

 Realize análises no local, diagnósticos e 
resolução de problemas complexos de desktop 
para usuários finais e recomende e implemente 
soluções corretivas, incluindo reparos externos 
para usuários remotos, conforme necessário 

 Instalar, configurar, testar, manter, monitorar e 
solucionar problemas de estações de trabalho do 
usuário final e hardware e software relacionados 
para fornecer os níveis de serviço de desktop 
necessários  

 Avalie a necessidade e implemente atualizações 
de desempenho para caixas de PC, incluindo a 
instalação de CPUs, placas de E / S e NIC, discos 
rígidos, impressoras, discos rígidos, RAM, chips 
de memória, CD-ROMs e assim por diante 

  Colaborar com técnicos de LAN / administradores 
de rede para garantir a operação eficiente do 
ambiente de computação desktop da AUC 

 Quando necessário, administre e resolva 
problemas com produtos de software de rede de 
estações de trabalho de usuário final associados 

 Receba e responda a chamadas, páginas e / ou e-
mails relacionados a problemas de área de 
trabalho 

 
Diploma em Sistemas de 
Informação Similares; Ciência da 
Computação; Engenharia de TI; 
ou outros campos relacionados 
 
Ou  
 
Graduação em Sistemas de 
Informação; Ciência da 
Computação; Engenharia de TI; 
ou outros campos relacionados 
 
 
 
 
Com certificação profissional. 
 
 
 
 
 

 

 5 anos de 
experiência 
profissional 

Ou  
 
2 anos de experiência 
profissional 
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 Responda e execute movimentos, acréscimos e 
solicitações de mudanças à medida que são 
enviadas pelo oficial do service desk 

 Certifique-se de que as conexões físicas da área 
de trabalho (ou seja, tomadas Ethernet RJ-45, 
tomadas de modem de telefone RJ-11, conectores 
entre PCs e servidores, etc.) estão funcionando 
corretamente.  

 Prepare testes e aplicativos para monitorar o 
desempenho da área de trabalho e, em seguida, 
forneça estatísticas e relatórios de desempenho 

Tarefas  

 Auxiliar na preparação, manutenção e 
manutenção de procedimentos para registro, 
geração de relatórios e monitoramento estatístico 
de operações de desktop 

 Desenvolver e manter um inventário de todos os 
equipamentos de TI, por exemplo, monitores, 
teclados, discos rígidos, modems, switches, 
roteadores, equipamentos de vc, servidores e 
outros componentes e equipamentos. 

 Documentar com precisão as instâncias de 
equipamento de desktop ou falha de componente, 
reparo, instalação e remoção 

 Acompanhar a entrega dos equipamentos 
adquiridos para a divisão e facilitar a liberação 
para posterior implantação e operação 

Assistente de sistema de 
informação (GSA5) 

 Realize análises no local, diagnósticos e 
resolução de problemas complexos de desktop 
para usuários finais e recomende e implemente 
soluções corretivas, incluindo reparos externos 
para usuários remotos, conforme necessário 

 Instalar, configurar, testar, manter, monitorar e 
solucionar problemas de estações de trabalho do 

 
Diploma em Sistemas de 
Informação Similares; Ciência da 
Computação; Engenharia de TI; 
ou outros campos relacionados 
 
Ou  

 5 anos de 
experiência 
profissional 

Ou  
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usuário final e hardware e software relacionados 
para fornecer os níveis de serviço de desktop 
necessários 

 Avalie a necessidade e implemente atualizações 
de desempenho para caixas de PC, incluindo a 
instalação de CPUs, placas de E / S e NIC, discos 
rígidos, impressoras, discos rígidos, RAM, chips 
de memória, CD-ROMs, etc. 

 Colaborar com técnicos / administradores de rede 
LAN para garantir a operação eficiente do 
ambiente de computação desktop da AUC  

 Quando necessário, administre e resolva 
problemas com produtos de software de rede de 
estações de trabalho de usuário final associados 

 Receba e responda a chamadas, páginas e / ou e-
mails relacionados a problemas na área de 
trabalho.  

 Responda e execute movimentos, acréscimos e 
solicitações de mudanças à medida que são 
enviadas pelo oficial do service desk  

 Certifique-se de que as conexões físicas da área 
de trabalho (ou seja, tomadas Ethernet RJ-45, 
tomadas de modem de telefone RJ-11, conectores 
entre PCs e servidores, etc.) estão funcionando 
corretamente.  

 Prepare testes e aplicativos para monitorar o 
desempenho da área de trabalho e, em seguida, 
forneça estatísticas e relatórios de desempenho 

Tarefas  

 Auxiliar na preparação, manutenção e 
manutenção de procedimentos para registro, 
geração de relatórios e monitoramento estatístico 
de operações de desktop. 

 
Graduação em Sistemas de 
Informação; Ciência da 
Computação; Engenharia de TI; 
ou outros campos relacionados 
 
 
 
 
Com certificação profissional. 
 
 
 
 
 

 

 2 anos de 
experiência 
profissional 
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 Desenvolver e manter um inventário de todos os 
equipamentos de TI, por exemplo, monitores, 
teclados, discos rígidos, modems, switches, 
roteadores, equipamentos de vc, servidores e 
outros componentes e equipamentos. 

 Documentar com precisão as instâncias de 
equipamento de desktop ou falha de componente, 
reparo, instalação e remoção 

 Acompanhar a entrega dos equipamentos 
adquiridos para a divisão e facilitar a liberação 
para posterior implantação e operação 
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Segurança e gerenciamento 
de instalações [P3] 

 Gestão de Instalações: Desenvolve padrões para 
a gestão, incluindo o uso comercial das 
propriedades e ativos da CUA 

 Verifique se todos os contratos e acordos 
cumprem as políticas e procedimentos da UA; 
Supervisionar a coordenação do programa e a 
gestão do calendário de eventos dos Centros 

 Elabora e administra o orçamento da Unidade; 
Elabora o plano financeiro e gerencia os recursos 
alocados para a Unidade 

 Supervisiona o arrendamento e aluguel de 
espaços e propriedades; Garante que os recursos 
financeiros e outros recursos das instalações 
sejam gerenciados de forma eficiente e protegidos 

 Garante que todos os serviços das instalações da 
Conferência atendam aos padrões internacionais, 
incluindo alimentos e bebidas, eventos, funções e 
reuniões  

 Segurança: Garantir a segurança e proteção do 
pessoal e ativos 

 Estabelecer relações de trabalho estreitas com o 
governo anfitrião, agências e forças de segurança 
do país anfitrião, empresas de segurança 
comercial, embaixadas e organizações 
internacionais;  

  Desenvolver e implementar sistemas de 
segurança para o órgão 

 Garantir que os equipamentos e procedimentos 
de segurança sejam consistentes com os 
procedimentos e padrões da UA 

 Preparar e atualizar o plano de segurança, plano 
de contingência, avaliações de risco de segurança 
e padrões mínimos de segurança operacional 
(MOSS) 

Mestre em Estudos de 
Segurança; Engenharia Predial 
e / ou Automação; Engenharia 
Civil ou outros campos 
relacionados 
 
 

Ou 
 
Bacharelado em estudos 
semelhantes com 8 anos de 
experiência relevante e 3 anos 
no Supervisor revel 
 
Experiência em Serviços de 
Segurança Policial ou Militar 

 

5 anos de experiência 
pós-qualificação, dos 
quais 3 anos deveriam 
estar em um nível de 
supervisão 
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 Gerenciar providências de segurança para 
reuniões, conferências e eventos em que o órgão 
e seu pessoal estão envolvidos 

 Manter a consciência contínua das condições de 
segurança locais prevalecentes, identificando 
ameaças prováveis e aconselhando o pessoal da 
UA, o pessoal do projecto e outros, conforme 
relevante, a seguir os passos preventivos 
apropriados 

 Gerir a prestação de instruções de segurança 
regulares e determinar a necessidade e fornecer 
formação e aconselhamento ao pessoal da UA 
sobre medidas de segurança residencial 

 Gerenciar e supervisionar a investigação de 
incidentes relacionados à segurança 

 Estabelecer procedimentos e conduzir 
investigações sobre todas as mortes e todos os 
acidentes e incidentes em que o pessoal da 
missão tenha sido vítima de crime  

 avaliar a eficácia das medidas de segurança 
contra incêndio em vigor nas áreas de 
responsabilidade atribuídas, incluindo dispositivos 
de prevenção de incêndio, equipamento de 
combate a incêndio e planos de evacuação  

Oficial de manutenção e 
gerenciamento de 
instalações (P1) 

 Realizar a inspeção necessária na chegada do 
equipamento de segurança de acordo com as 

Bacharel em Engenharia de 
Edificações e / ou Automação; 

 2 anos de 
experiência 
profissional 
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especificações e comunicar os padrões aos 
órgãos envolvidos 

 Realizar atividades de manutenção preventiva 
para minimizar possibilidades de mau 
funcionamento dos equipamentos; Coordenar a 
montagem; desmontagem e manutenção de 
instalações de segurança 

 Recomendar a terceirização das obras de 
manutenção quando necessário e acompanhar 
sua correta execução; Solicitação de compra de 
materiais e peças sobressalentes para atividades 
de manutenção interna 

 Priorizar e planejar atividades de manutenção 
com base na urgência e disponibilidade de 
orçamento 

 Executar programas e atividades predefinidos da 
divisão; Auxiliar na gestão geral da divisão 

Engenharia Civil; Marketing ou 
outros campos relacionados 
 
 
Com certificação profissional. 
 
 
 
 
 
 

Assistente de 
gerenciamento de 
instalações (GSA3) 

 Auxiliar e coordenar os funcionários e contratados 
das instalações conforme necessário para os 
eventos. Configurar, manter e organizar os 
arquivos, informações, arquivamento e 
mensagens centrais do departamento 

 Preparar e manter RFP's (Solicitação de 
Proposta), informações sobre licitações e outros 
documentos contratuais para facilitação e 
coordenação de eventos 

 Auxiliar na compilação, publicação, 
implementação e medição do plano de serviços 
de instalação planejado 

 Revise os contratos / acordos de serviço da 
instalação e certifique-se de que os termos e 
condições sejam implementados.  

 Auxiliar no planejamento da necessidade e 
viabilidade de acréscimos, modificações e 

Certificado Técnico / 
Profissional em campos 
relevantes  
 
Manutenção de instalações ou 
áreas de estudo relacionadas às 
tarefas a serem atribuídas) 

 

Três (3) anos de 
experiência 
profissional 
relevante em 
organizações 
semelhantes, de 
preferência em 
ambientes de 
trabalho 
internacionais 
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alterações nas instalações e equipamentos 
existentes 

 Trabalha com outro departamento para tratar de 
questões de conformidade relacionadas aos 
serviços das instalações.  

 Identifique áreas de melhoria em termos de 
prestação de serviços de instalações.  

 Coordenar e planejar serviços centrais essenciais, 
como recepção, segurança, manutenção, correio, 
arquivamento, limpeza, alimentação, descarte de 
lixo e reciclagem, conforme apropriado.  

 Responda adequadamente a emergências ou 
problemas urgentes à medida que surgem e lide 
com as consequências 

Assistente de limpeza e 
funções (GSA3) 

 Planejar e executar eventos; coordenar 
prestadores de serviços de catering, manter 24 
horas de serviço durante os eventos 

 Gerenciar o inventário de facilitadores na chegada 
e partida do participante para acessar e calcular 
os danos 

 Planejar eventos semanais e comunicar às partes 
interessadas; preparar propostas, estimativas de 
custos, contratos, plantas baixas e faturas; 
gerenciar e monitorar o calendário de funções e 
garantir que todos os eventos sejam processados, 
comunicados e coordenados 

 Interagir com planejadores de eventos, clientes e 
partes interessadas ou locadoras de eventos, 
configurar e devolver; fazer recomendações para 
ajudar a melhorar os serviços de limpeza; relatar 
quaisquer reparos de construção e problemas de 
manutenção 

Certificado Técnico / 
Profissional em áreas 
relevantes (Limpeza, 
Jardinagem, Serviços Gerais, 
Catering ou áreas de estudo 
relacionadas com as tarefas a 
serem atribuídas) 
 

Três (3) anos de 
experiência 
profissional relevante 
em organizações 
semelhantes, de 
preferência em 
ambientes de trabalho 
internacionais 
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Auxiliar de limpeza e 
funções (GSB6) 

 Manter o status de plantão 24 horas durante os 
eventos; gerenciar o inventário de facilitadores na 
chegada e partida do participante para acessar e 
calcular os danos 

 Interagir com planejadores de eventos, clientes e 
partes interessadas ou locadoras de eventos, 
configurar e devolver; fazer recomendações para 
ajudar a melhorar os serviços de limpeza; relatar 
quaisquer reparos de construção e problemas de 
manutenção 

 Realizar pessoalmente as tarefas de limpeza em 
caso de qualquer forma de emergência / urgência 
e / ou falta de pessoal 

 Auxiliar na execução de operações de 
prestadores de serviços (limpeza e zeladoria, 
paisagismo e jardinagem de controle de pragas) 

Certificado em campos 
relevantes (Housekeeping, 
Jardinagem, Serviços Gerais, 
Catering ou áreas de estudo 
relacionadas com as tarefas a 
serem atribuídas) 
 

Três (3) anos de 
experiência 
profissional relevante 
em organizações 
semelhantes, de 
preferência em 
ambientes de trabalho 
internacionais 

Secretário GSA4 

 Mantém um diário do Diretor / chefe e o informa 
adequadamente e oportunamente, recebe e 
mantém a correspondência adequada na Divisão, 
Solicita ação,  

 Fornece suporte para o fornecimento de arranjos 
logísticos, implementação de atividades e 
fornecimento de atualizações, estabelece uma 
ligação eficaz com as partes interessadas internas 
e externas, acompanha as decisões da reunião e 
os resultados da correspondência e garante a sua 
implementação,  

 Elabora um esboço de comunicação de escritório 
de rotina e auxilia na compilação de dados e 
informações para fins de relatório, contribui para a 
criação, melhoria e manutenção de sistemas de 
registro e recuperação, mantém bons 
procedimentos de nomenclatura de arquivos de 
computador 

 Diploma em serviços 
administrativos, gestão de 
escritório, secretariado e 
estudos relacionados com o 
escritório. 3 anos de 
secretariado relevante  

 Candidatos titulares de um 
diploma de bacharel em 
serviços administrativos, 
gestão de escritórios, 
secretariado e estudos 
relacionados com o 
escritório  
 

 Velocidade de digitação: 50 
palavras por minuto 

experiência em um 
governo, setor público 
ou organização 
internacional 
 

 2 anos de 
experiência 
relevante em 
secretariado em 
um governo, setor 
público ou 
organização 
internacional; 
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 Rascunho de solicitações iniciais sobre 
fornecimento e manutenção de instalações e 
materiais de escritório 

Oficial de Segurança (P2) 

 Monitorar e pesquisar sobre o estado da 
segurança 

 Monitore o estado de preparação da segurança  

 Atualizar "sistema de informação de segurança"; 

 Estabeleça contatos regulares, obtendo relatórios 
e analisando desenvolvimentos em relação à 
segurança 

 Pesquise informações atuais de segurança 
colateral da mídia, do campo e de outras fontes 
diariamente 

 Analisar as informações acumuladas e manter 
uma imagem contínua da evolução dos eventos 
locais, nacionais e regionais que afetam a 
segurança do pessoal  

 Monitore indicadores preditivos e informações de 
tipo de alerta precoce;  

 Identifique as tendências de segurança, crime, 
políticas e militares que aumentariam o risco para 
o pessoal 

 Coordenar a elaboração de relatórios periódicos e 
incidentais 

 Supervisionar o rascunho de um relatório diário de 
desenvolvimentos de segurança 

 Prepare o primeiro rascunho de resumos, notas, 
relatórios, estudos e recomendações sobre 
questões críticas de interesse para a tomada de 
decisão da alta administração 

 Acompanhamento do acúmulo de entrada de 
dados para relatórios de tendência do período 

 Revise o primeiro rascunho dos relatórios pós-
ação após todos os incidentes 

 
Bacharelado em Estudos de 
Segurança ou estudos 
relacionados  
 
E Estudos Policiais ou Militares;  

OU 
 

Mestrado em Estudos de 
Segurança ou estudos 
relacionados 
 
 

 
 

5 anos de experiência 
relevante  
 
OU  
 
2 anos de experiência 
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POSIÇÕES RESPONSABILIDADES 
QUALIFICAÇÃO MÍNIMA DE 

EDUCAÇÃO 
EXPERIÊNCIA 

 Monitore a preparação relacionada à segurança e 
a conformidade do órgão 

 Monitore o planejamento de segurança e 
preparação 

 Determinar se o equipamento e os recursos 
apropriados estão disponíveis para implementar 
um Plano de Segurança, especialmente veículos 
e sistemas de comunicação de emergência; 

 Verifique se as informações contidas no Plano de 
Segurança foram distribuídas adequadamente a 
todos os funcionários e se os indivíduos-chave 
estão cientes e são capazes de realizar todas as 
ações necessárias 

 Realizar ou participar de missões de segurança, 
conforme necessário, incluindo alto risco, para 
realizar avaliações de segurança  

 Desempenhar quaisquer outras funções conforme 
orientado pelo (s) supervisor (es) 

Oficial de segurança. (P1) 

 Monitore o pessoal de segurança patrulhando 
com eles de automóvel ou a pé;  

 Monitorar os equipamentos de vigilância 
eletrônica utilizados nas dependências; Atribuir 
áreas para o pessoal de segurança patrulhar e 
apresentar uma lista de problemas potenciais que 
os policiais devem estar atentos 

 Trabalhar com a equipe para desenvolver planos 
de segurança para os edifícios que monitoraram 

 Liderar exercícios de segurança periódicos para 
funcionários e patrocinadores da empresa 

 Comunicar atividades diárias e irregularidades, 
como danos a equipamentos ou propriedade ou 
furto; 

 
Bacharelado em Estudos de 
Segurança ou estudos 
relacionados  
 
E Estudos Policiais ou Militares;  

 
 

 
 

 
 
2 anos de experiência 
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POSIÇÕES RESPONSABILIDADES 
QUALIFICAÇÃO MÍNIMA DE 

EDUCAÇÃO 
EXPERIÊNCIA 

 Avise as pessoas sobre infrações ou violações 
das regras e prenda ou despeje os violadores das 
instalações, usando a força quando necessário  

 Operar dispositivos de detecção para rastrear 
indivíduos e veículos e evitar a passagem de 
materiais ou artigos proibidos em áreas restritas 

Proteção VIP (GSA5) x 3 

 Monitore a equipe de segurança patrulhando com 
eles de carro ou a pé 

 Monitore o equipamento de vigilância eletrônica 
usado nas instalações 

 Atribuir áreas para o pessoal de segurança 
patrulhar e apresentar uma lista de problemas 
potenciais que os policiais devem estar atentos 

 Trabalhar com a equipe para desenvolver planos 
de segurança para os edifícios que monitoraram 

 Liderar exercícios de segurança periódicos para 
funcionários e patrocinadores da empresa 

 Relate atividades diárias e irregularidades, como 
danos a equipamentos ou propriedade ou furto 

 Avise as pessoas sobre infrações ou violações 
das regras e prenda ou despeje os violadores das 
instalações, usando a força quando necessário 

 Operar dispositivos de detecção para rastrear 
indivíduos e veículos e evitar a passagem de 
materiais ou artigos proibidos em áreas restritas 

Diploma  
 
 
Ou  
 

Bacharelado em Estudos de 
Segurança ou estudos 
relacionados  
 
E Estudos Policiais ou Militares;  

 
 

 
 

 
 

5 anos de experiência 
relevante  
 
OU  
 
2 anos de experiência 
 
 

 

Oficial de Operações de 
Segurança (P1) 

 Criar ou implementar padrões, políticas e 
procedimentos de segurança; Identificar, 
investigar ou resolver violações de segurança; 
Responder a emergências médicas, ameaças de 
bomba, alarmes de incêndio ou alarmes de 
intrusão, seguindo os procedimentos de resposta 
a emergências; Monitorar e garantir um ambiente 
sólido e ético; Planejar, dirigir ou coordenar as 
atividades de segurança para proteger os ativos 

 
Bacharel em Estudos de 
Segurança; Sistemas de 
informação; Sistemas de 
segurança ou estudos 
relacionados 
 
E Estudos Policiais ou Militares;  

 

 
 
2 anos de experiência 
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POSIÇÕES RESPONSABILIDADES 
QUALIFICAÇÃO MÍNIMA DE 

EDUCAÇÃO 
EXPERIÊNCIA 

da empresa, funcionários, convidados ou outros 
na propriedade da empresa 

 Projetar, instalar, manter ou reparar sistemas de 
segurança, controles lógicos programáveis ou 
outros sistemas eletrônicos relacionados à 
segurança 

 Realizar análises de risco para que contramedidas 
apropriadas possam ser desenvolvidas; Realizar 
auditorias de segurança para identificar 
vulnerabilidades potenciais relacionadas à 
segurança física, segurança da equipe ou 
proteção de ativos; Fornece recomendações de 
design e integração do sistema 

 
 
 

Recepcionista / Secretária / 
Caixa (GSA4) x 2 

 Digitar e revisar documentos, relatórios, 
correspondências, mensagens, consultas, etc. 

 Receber e redigir respostas a correspondências 
de rotina para assinatura dos Supervisores 

 Receber convidados / visitantes / funcionários e 
fornecer-lhes informações básicas sobre questões 
e procedimentos relevantes 

 Manter um sistema de arquivamento e registro 
adequado para todas as correspondências e 
documentos recebidos e enviados 

 Atenda e analise chamadas telefônicas / 
mensagens de e-mail e garanta o 
acompanhamento com supervisores e parceiros 

 Mantenha um diário atualizado de nomeações 
para Supervisores e outros funcionários seniores 
do respectivo posto de trabalho 

 Mantenha o equipamento em uso em boas 
condições e relate os defeitos para manutenção e 
outras ações necessárias 

 Prestar serviços administrativos de rotina do dia-
a-dia a várias unidades de trabalho do Escritório 

Diploma em serviços 
administrativos, gestão de 
escritório, secretariado e 
estudos relacionados com o 
escritório. 3 anos de 
secretariado relevante  
 
 
Candidatos titulares de um 
diploma de bacharel em 
serviços administrativos, gestão 
de escritórios, secretariado e 
estudos relacionados com o 
escritório  

 
Velocidade de digitação: 50 
palavras por minuto 

experiência em um 
governo, setor público 
ou organização 
internacional 
 
2 anos de experiência 
relevante em 
secretariado em um 
governo, setor público 
ou organização 
internacional; 
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POSIÇÕES RESPONSABILIDADES 
QUALIFICAÇÃO MÍNIMA DE 

EDUCAÇÃO 
EXPERIÊNCIA 

 Realizar serviços de recepção 

Assistente de Operações da 
Sala de Controle (GSA5) x 2 

 Responsável por realizar trabalhos técnicos 
qualificados na instalação, manutenção, reparo, 
modificação e teste de hardware e software de 
controle de acesso, circuito fechado de televisão 
(CFTV) e sistemas de segurança  

 Monte e fixe painéis de controle, contatos de 
portas e janelas, sensores e câmeras de vídeo e 
conecte fiação elétrica e telefônica para conectar 
componentes 

 Assegurar o funcionamento eficiente da sala de 
controle, garantindo que todo o trabalho seja 
realizado em conformidade com os procedimentos 
operacionais, a legislação em vigor e os códigos 
de prática. 

 Garantir que a sala de controle e todos os 
equipamentos sejam mantidos de forma 
satisfatória em todos os momentos, garantindo 
que as falhas sejam corrigidas o mais rápido 
possível  

 Garantir o registro preciso de todos os eventos e 
ações monitoradas de dentro da sala de controle, 
incluindo a manutenção de registros diários 

 Monitore câmeras de CFTV para fornecer 
cobertura de turno / suporte adicional quando 
operacionalmente necessário (por exemplo, 
horários de pico, ausência da equipe) 

 Mantenha o sistema de informação de gestão 
atualizado e produza relatórios de desempenho 
mensais / trimestrais, conforme necessário.  

 Certifique-se de que as filmagens de vídeo sejam 
armazenadas com segurança de acordo com os 

 
Diploma ou  
 
Bacharel em Estudos de 
Segurança; Sistemas de 
informação; Sistemas de 
segurança ou estudos 
relacionados 
 
E Estudos Policiais ou Militares;  

 
 

 
 

5 anos ou  
 
2 anos de experiência 
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POSIÇÕES RESPONSABILIDADES 
QUALIFICAÇÃO MÍNIMA DE 

EDUCAÇÃO 
EXPERIÊNCIA 

regulamentos de proteção de dados e mantenha a 
segurança do ambiente da sala de controle.  

 Compreender e cumprir os requisitos da 
legislação que rege as operações de CFTV para 
manter a segurança e integridade do Sistema de 
CFTV da empresa.  

 Avalie a tecnologia existente e emergente que 
pode ser usada para aprimorar os sistemas de 
segurança. 

 Monitore a equipe de segurança patrulhando com 
ela de carro ou a pé.  

 Monitore o equipamento de vigilância eletrônica 
usado nas instalações.  

 Atribuir áreas para o pessoal de segurança 
patrulhar e apresentar uma lista de problemas 
potenciais que os policiais devem estar atentos 

 Trabalhe com a equipe para desenvolver planos 
de segurança para os edifícios monitorados.  

 Lidere exercícios de segurança periódicos para 
funcionários e clientes do negócio.  

 Relate atividades diárias e irregularidades, como 
danos a equipamentos ou propriedade ou furto.  

 Avise as pessoas sobre infrações ou violações 
das regras e prenda ou despeje os violadores das 
instalações, usando a força quando necessário 

 Operar dispositivos de detecção para rastrear 
indivíduos e veículos e evitar a passagem de 
materiais ou artigos proibidos em áreas restritas 

Patrulha e Intervenção 
(GSA5) 

 Monitore a equipe de segurança patrulhando com 
eles de carro ou a pé 

 Monitore o equipamento de vigilância eletrônica 
usado nas instalações 

 
Diploma ou  
 
Bacharel em Estudos de 
Segurança; Sistemas de 
informação; Sistemas de 

5 anos ou  
 
2 anos de experiência 
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POSIÇÕES RESPONSABILIDADES 
QUALIFICAÇÃO MÍNIMA DE 

EDUCAÇÃO 
EXPERIÊNCIA 

 Atribuir áreas para o pessoal de segurança 
patrulhar e apresentar uma lista de problemas 
potenciais que os policiais devem estar atentos 

 Trabalhar com a equipe para desenvolver planos 
de segurança para os edifícios que monitoraram  

 Liderar exercícios de segurança periódicos para 
funcionários e patrocinadores da empresa 

 Relate atividades diárias e irregularidades, como 
danos a equipamentos ou propriedade ou furto 

 Avise as pessoas sobre infrações ou violações 
das regras e prenda ou despeje os violadores das 
instalações, usando a força quando necessário 

 Operar dispositivos de detecção para rastrear 
indivíduos e veículos e evitar a passagem de 
materiais ou artigos proibidos em áreas restritas 

segurança; Proteção e 
segurança ou estudos 
relacionados 
 
E Estudos Policiais ou Militares;  

 
 

 
 

Oficial de manutenção do 
sistema de segurança (P1) 

 Projetar, instalar, manter ou reparar sistemas de 
segurança, controles lógicos programáveis ou 
outros sistemas eletrônicos relacionados à 
segurança 

 Recomendar melhorias nos sistemas ou 
procedimentos de segurança; Realizar análises de 
risco para que contramedidas apropriadas 
possam ser desenvolvidas; Realizar auditorias de 
segurança para identificar vulnerabilidades 
potenciais relacionadas à segurança física, 
segurança da equipe ou proteção de ativos 

 Fornecer recomendações de design e integração 
do sistema; Inspecionar, operar ou testar 
máquinas ou equipamentos para diagnosticar mau 
funcionamento da máquina 

 Desmonte máquinas, equipamentos ou 
dispositivos para acessar e remover peças 
defeituosas, usando guinchos, guindastes, 
ferramentas manuais ou ferramentas elétricas 

 
Bacharel em Estudos de 
Segurança; Sistemas de 
informação; Sistemas de 
segurança ou estudos 
relacionados 
 
E Estudos Policiais ou Militares;  

 
 

 
 

 
 
2 anos de experiência 
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POSIÇÕES RESPONSABILIDADES 
QUALIFICAÇÃO MÍNIMA DE 

EDUCAÇÃO 
EXPERIÊNCIA 

 Realize a manutenção de rotina, como inspeção 
de unidades, motores ou correias, verificação dos 
níveis de fluido, substituição de filtros ou outras 
ações de manutenção preventiva 

 Diagnosticar problemas mecânicos e determinar 
como corrigi-los, verificando projetos, manuais de 
reparo ou catálogos de peças, conforme 
necessário 

Oficial de ameaças, 
emergência, planejamento e 
resposta (P2) 

 Identificar, receber e coletar informações 
essenciais relacionadas à proteção e proteção de 
várias áreas abertas e; fontes fechadas e 
dispositivos, sistemas ou entradas e verificar, 
analisar e correlacionar os dados e caracterizar as 
informações em relatórios que podem ser 
disseminados 

 Siga os desenvolvimentos políticos, de segurança 
e outros desenvolvimentos emergentes em todas 
as regiões da África, bem como a operação 
segura da UA e seus ativos 

 Criar e gerenciar um banco de dados de 
informações de segurança e proteção e produzir 
relatórios regulares, documentar e analisar 
tendências em incidentes de proteção e 
segurança; Banco de dados do Centro de 
Operação (EOC) com dados de incidentes, ou 
seja, Relatório de Turno Diário (DSR), Relatório 
de Incidente de Segurança (SIR), Notícias de 
diferentes fontes, etc. Fique alerta para as notícias 
mais recentes 24 horas por dia, 7 dias por 
semana 

 Desenvolver e padronizar listas de verificação de 
“boas práticas” para ameaças prioritárias e 
compartilhar recursos de segurança relevantes; 
Operar Digital Sender conforme necessário 

 
Bacharelado em Estudos de 
Segurança e Proteção; Sistemas 
de informação; Sistemas de 
alerta precoce; ou estudos 
relacionados 
 
E Estudos Policiais ou Militares;  

 
OU  
 

Mestrado em Estudos de 
Segurança e Proteção; Sistemas 
de informação; Sistemas de 
alerta precoce; ou estudos 
relacionados 
 
 

 
 

5 anos de experiência 
relevante  
 
OU  
 
2 anos de experiência 
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POSIÇÕES RESPONSABILIDADES 
QUALIFICAÇÃO MÍNIMA DE 

EDUCAÇÃO 
EXPERIÊNCIA 

Oficial de Segurança 
Ocupacional e de Ambiente 
de Trabalho (P2) 

 Identificar perigos no local de trabalho; Colete 
amostras de materiais potencialmente tóxicos 
para análise; Inspecione e avalie os ambientes de 
trabalho, equipamentos e práticas para 
conformidade com os padrões e regulamentos 
corporativos e governamentais de saúde e 
segurança 

 Projetar e implementar processos e 
procedimentos no local de trabalho que ajudem a 
proteger os trabalhadores de condições de 
trabalho potencialmente perigosas 

 Investigar acidentes e incidentes para identificar 
suas causas e determinar como podem ser 
evitados no futuro; Conduza o treinamento em 
uma variedade de tópicos, como preparação para 
emergências 

 Estabelecer e promover a manutenção de 
condições de trabalho seguras e saudáveis em 
uma empresa por meio da formulação de políticas 
e medidas gerais de segurança, prevenção de 
incêndios e saúde; Elaborar e coordenar 
programas de segurança que irão aumentar a 
proficiência em práticas seguras e promover a 
consciência de segurança 

  Auxiliar o pessoal de gestão de linha no 
cumprimento de suas obrigações de acordo com a 
legislação de Saúde e Segurança Ocupacional 
relevante, como educação contínua sobre 
segurança, identificação e eliminação de perigos 

 Coordenar treinamentos contínuos para 
segurança e conscientização ambiental em todos 
os níveis da força de trabalho e verificar 
regularmente se as tarefas são executadas 
corretamente; Coordenar o treinamento para 

 
Graduação em Saúde 
Ocupacional; Estudos 
relacionados com estudos de 
segurança e proteção 
 
E Estudos Policiais ou Militares;  

OU 
 

Mestrado em Licenciatura em 
Saúde do Trabalhador; Estudos 
relacionados com estudos de 
segurança e proteção 
 
 

 
 

5 anos de experiência 
relevante  
 
OU  
 
2 anos de experiência 
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POSIÇÕES RESPONSABILIDADES 
QUALIFICAÇÃO MÍNIMA DE 

EDUCAÇÃO 
EXPERIÊNCIA 

equipes de resposta a emergências estabelecidas 
nos locais de trabalho 

Secretário (GSA4) 

 Mantém um diário do Diretor / chefe e o informa 
adequadamente e oportunamente, recebe e 
mantém a correspondência adequada na Divisão, 
Solicita ação 

 Fornece suporte para o fornecimento de arranjos 
logísticos, implementação de atividades e 
fornecimento de atualizações, estabelece uma 
ligação eficaz com as partes interessadas internas 
e externas, acompanha as decisões da reunião e 
os resultados da correspondência e garante a sua 
implementação 

 Elabora um esboço de comunicação de escritório 
de rotina e auxilia na compilação de dados e 
informações para fins de relatório, contribui para a 
criação, melhoria e manutenção de sistemas de 
registro e recuperação, mantém bons 
procedimentos de nomenclatura de arquivos de 
computador 

 Rascunho de solicitações iniciais sobre 
fornecimento e manutenção de instalações e 
materiais de escritório 

 Diploma em serviços 
administrativos, gestão de 
escritório, secretariado e 
estudos relacionados com o 
escritório. 3 anos de 
secretariado relevante  

 Candidatos titulares de um 
diploma de bacharel em 
serviços administrativos, 
gestão de escritórios, 
secretariado e estudos 
relacionados com o 
escritório  
 

 Velocidade de digitação: 50 
palavras por minuto 

experiência em um 
governo, setor público 
ou organização 
internacional 
 
2 anos de experiência 
relevante em 
secretariado em um 
governo, setor público 
ou organização 
internacional; 

 
FINANÇA 

 

Diretor - Finanças 
 
[D1] 

 Desenvolve e executa a estratégia geral do 
departamento e garante o alinhamento com a 
estratégia organizacional geral 

 Gerencia e supervisiona os funcionários dentro da 
diretoria, garante a entrega atempada das metas 
da diretoria e avaliação eficaz do desempenho do 
pessoal 

Grau universitário de mestrado 
nas áreas deContabilidade; 
Finanças ou disciplina 
relacionada 

Membro de um órgão de 
contabilidade profissional 
reconhecido internacionalmente 

15 anos de extensa e 

relevante experiência 

de trabalho em cargos 

que lidam com 

planejamento 

financeiro, orçamento, 
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POSIÇÕES RESPONSABILIDADES 
QUALIFICAÇÃO MÍNIMA DE 

EDUCAÇÃO 
EXPERIÊNCIA 

 Conduz a implementação e monitoração de 
políticas, estratégias e programas para contribuir 
para a implementação eficaz das Decisões dos 
Órgãos Políticos da UA relevantes 

 Garante a entrega das metas anuais da diretoria 
em linha com as metas gerais da organização e 
mantém sistemas robustos de monitoramento e 
avaliação departamental 

 Fornece liderança técnica e garante o 
funcionamento eficiente de todas as divisões do 
departamento / diretoria 

 Gerencia o trabalho do Departamento / Diretoria e 
supervisiona os relatórios diretos para garantir seu 
desempenho eficaz em linha com a política e 
sistema de gestão de desempenho da 
organização 

 Lidera a diretoria / departamento e garante a 
gestão eficaz de pessoal, orçamento, 
desempenho, qualidade do programa, questões 
de relações com os funcionários e treinamento em 
conformidade com as regras, políticas e 
procedimentos relevantes 

 Constrói e mantém boas relações de trabalho e 
colaboração com outras diretorias / 
departamentos 

 Desenvolve e mantém relações de trabalho 
regulares com as principais partes interessadas 
no Estado-Membro e na instituição parceira 

 Coordena reuniões entre a organização e 
parceiros relevantes 

 Assegura a preparação de relatórios periódicos de 
execução financeira e orçamentária e demais 
relatórios;  

(CA, CPA, ACCA, CIMA, Exper-
Comptables e assim por diante) 

-  

 

contabilidade e gestão 

em uma organização 

internacional; Essa 

experiência deve 

incluir pelo menos 7 

anos de trabalho em 

cargo de nível 

gerencial. 
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POSIÇÕES RESPONSABILIDADES 
QUALIFICAÇÃO MÍNIMA DE 

EDUCAÇÃO 
EXPERIÊNCIA 

 Garante a gestão eficaz dos fundos contribuídos 
para a organização 

 Implementa e mantém parcerias temáticas em 
apoio ao mandato da Diretoria 

 Desenvolve e supervisiona o desenvolvimento de 
políticas e diretrizes alinhadas com a estrutura 
legal da organização 

 Elabora políticas consistentes com os objetivos 
estratégicos e mandato da UA, a fim de abordar 
as questões pertinentes na área relevante 

 Prepara e supervisiona programas integrados, 
projetos e atividades gerais da organização 

 Mantém um ambiente de trabalho positivo que 
facilita a colaboração e o compartilhamento de 
informações e conduz a atrair, reter e motivar 
diversos talentos 

 Desenvolve e mantém procedimentos 
operacionais padrão (SOP's) para o departamento 

 Gerencia riscos, desenvolve medidas de 
mitigação e garante a continuidade dos negócios 
do departamento / diretoria.  

Secretário (bilíngue) [GSA5] 

 Capaz de comunicar e lidar com correspondência 
em qualquer uma das duas línguas oficiais da UA.  

 Mantém um diário do Diretor / chefe e o informa 
adequadamente e oportunamente, Recebe e 
mantém a correspondência adequada na Divisão, 
Solicita ação,  

 Fornece suporte para o fornecimento de arranjos 
logísticos, implementação de atividades e 
fornecimento de atualizações, estabelece uma 
ligação eficaz com as partes interessadas internas 
e externas, acompanha as decisões da reunião e 
os resultados da correspondência e garante a sua 
implementação,  

Diploma em serviços 
administrativos, gestão de 
escritório, secretariado e 
estudos relacionados com o 
escritório com 3 anos de 
experiência de trabalho de 
secretariado bilíngüe relevante 
em organização pública, missão 
diplomática, organização 
internacional ou organizações 
não governamentais 
internacionais. 
 

3 anos ou 2 anos 

 

1 ano na função de 
supervisão (se a 
posição envolver a 
função de supervisão, 
como supervisor de 
segurança, etc.)  
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POSIÇÕES RESPONSABILIDADES 
QUALIFICAÇÃO MÍNIMA DE 

EDUCAÇÃO 
EXPERIÊNCIA 

 Elabora um esboço de comunicação de escritório 
de rotina e auxilia na compilação de dados e 
informações para fins de relatório, contribui para a 
criação, melhoria e manutenção de sistemas de 
registro e recuperação, mantém bons 
procedimentos de nomenclatura de arquivos de 
computador 

 Rascunho de solicitações iniciais sobre 
fornecimento e manutenção de instalações e 
materiais de escritório 

Os candidatos que são titulares 
do diploma de bacharel em 
Serviços Administrativos, 
Gestão de Escritórios, 
Secretariado e Estudos 
relacionados ao escritório 
devem ter um mínimo de 2 anos 
de experiência de trabalho de 
secretariado bilíngüe relevante 
em organização pública, missão 
diplomática, organização 
internacional ou organizações 
não governamentais 
internacionais. 

Assistente de registro sênior 
GSA3 

 Receber, registrar, processar e encaminhar 
correspondência / correspondência de entrada e 
saída para o destinatário relevante 

  Digitalize e digitalize correspondências e registros 
recebidos 

 Classifique, organize, mantenha, armazene e 
recupere registros de escritório com precisão  

 Criar e garantir registros apropriados de 
classificação eletrônica 

 Garantir a categorização dos registros de acordo 
com o Plano de Arquivo 

 Arquive todos os arquivos físicos, incluindo 
pessoal (aberto e confidencial), financeiro, 
arquivos jurídicos e garanta sua custódia segura 

 Garantir que elementos de metadados precisos de 
registros sejam capturados para upload no 
sistema de registros eletrônicos para 
arquivamento eletrônico 

 Um mínimo de Diploma em 
Gestão / Administração de 
Escritórios ou Gestão de 
Registros de uma instituição 
reconhecida 
  

 É necessário que os 
candidatos possuam um 
diploma de bacharel em 
Gestão / Administração de 
Escritórios ou Gestão de 
Registros de uma instituição 
reconhecida 

3 anos de experiência 
profissional relevante 
em gerenciamento de 
registros / registros ou 
funções 
administrativas. 
 
Experiência relevante 
de 1 ano emRegistro / 
Gerenciamento de 
registros ou funções 
administrativas. 
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POSIÇÕES RESPONSABILIDADES 
QUALIFICAÇÃO MÍNIMA DE 

EDUCAÇÃO 
EXPERIÊNCIA 

 Crie novas pastas e arquivos e descarte os 
arquivos antigos de acordo com o cronograma de 
retenção estabelecido 

 Mantenha os registros seguros e protegidos em 
um lugar adequado 

 Manter arquivos, garantir que os arquivos sejam 
armazenados de forma adequada e acessíveis  

 Mantenha um registro de todos os arquivos de 
saída para garantir que os documentos sejam 
devolvidos a tempo 

 Atender reuniões departamentais e garantir a 
distribuição de documentos de trabalho aos 
participantes da reunião.  

 Garantir a confidencialidade e a não divulgação de 
registros 

 Garantir que um sistema de arquivamento 
confiável, preciso e eficiente seja mantido de 
acordo com a Política de Gestão de Arquivos e 
Registros 

 Fornece respostas a perguntas por meio de 
pesquisa e recuperação de registros  

 Manter sistema de registros de movimentação de 
arquivos dentro do escritório 

Assistente Administrativo 
[GSA5] 

 Fornece suporte operacional da divisão em tempo 
hábil, auxilia no planejamento de atividades, 
prepara cronogramas de trabalho operacional e 
acompanha a implementação, coordena e / ou se 
envolve em assistência técnica e / ou trabalho 
logístico  

 Auxilia na criação, melhoria e manutenção de 
processos e sistemas operacionais, prepara a 
comunicação do escritório a nível operacional e 
fornece atualizações e elaboração de relatórios 

Diploma em Gestão de 
Negócios, Administração de 
Empresas ou qualquer área 
relacionada de uma instituição 
de ensino reconhecida  
 
 
 
Candidatos titulares do diploma 
de Bacharel em Gestão de 
Negócios, Administração de 

3 anos de experiência 
profissional relevante 
em trabalho 
administrativo e / ou 
de secretariado. 
 
2 anos de experiência 
profissional relevante 
em trabalho 
administrativo e / ou 
de secretariado. 
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POSIÇÕES RESPONSABILIDADES 
QUALIFICAÇÃO MÍNIMA DE 

EDUCAÇÃO 
EXPERIÊNCIA 

 Auxilia na compilação e manutenção de dados e 
informações para elaboração, execução e 
acompanhamento de orçamentos e atividades 

 Faz a ligação com o HRMD e outra divisão para 
fornecer suporte em primeira mão em áreas como, 
mas não se limitando a, Protocolo, Aquisições e 
Gestão de Viagens; Gerenciamento de licenças, 
gerenciamento de contratos, gerenciamento de 
orçamento; questões de interpretação, tradução e 
arranjo do local, respectivamente 

Empresas ou qualquer área 
relacionada de uma instituição 
de ensino reconhecida  

  

  

Chefe de Divisão - 
Contabilidade, Orçamento e 
Gestão Financeira [P5] 

 Supervisiona e gerencia os funcionários da 
divisão no que diz respeito à implementação de 
atividades e avaliação de desempenho 

 Elabora estratégias e políticas consistentes com o 
objetivo do Departamento, a fim de abordar as 
questões pertinentes na área relevante 

 Contribui para o desenvolvimento do plano de 
continuidade de negócios departamental e 
garante a implementação ao nível da divisão 

 Garante a gestão e mitigação de riscos 

 Elabora e planeja programas de políticas para 
alcançar as estratégias 

 Guia na preparação e implementação da Norma 
Internacional de Contabilidade do Setor Público 
(IPSAS) 

 Desenvolve atividades novas e amplia as 
existentes como componentes das estratégias e 
políticas; 

 Aborda problemas no surgimento de abordagens 
atuais para a área relevante; 

 Envolve as partes interessadas nos Estados 
Membros e CERs na concepção e implementação 
de estratégias 

Um Mestrado em Finanças, 
Contabilidade, Gestão / 
Administração de Negócios  
ou campo relacionado.  

doze (12) anos de 
experiência 
profissional relevante, 
dos quais sete (7) 
anos em nível 
gerencial e quatro (4) 
anos em nível de 
supervisão; 
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POSIÇÕES RESPONSABILIDADES 
QUALIFICAÇÃO MÍNIMA DE 

EDUCAÇÃO 
EXPERIÊNCIA 

 Representa a organização e explica sua posição 
em conferências  

 Mobiliza fundos de todos os doadores para usar 
na execução de estratégias e atividades 

 Contribui para a preparação de relatórios 
financeiros e de execução orçamentária 
periódicos e monitora a execução orçamentária 
em nível de divisão. 

 Supervisiona e gerencia os funcionários da 
divisão no que diz respeito à organização e 
avaliação de desempenho 

 Elabora estratégias e políticas consistentes com o 
objetivo do Departamento, a fim de abordar as 
questões pertinentes na área relevante 

 Contribui para o desenvolvimento do plano de 
continuidade de negócios departamental e 
garante a implementação ao nível da divisão 

 Garante a gestão e mitigação de riscos 

 Elabora e planeja programas de políticas para 
alcançar as estratégias 

 Desenvolve atividades novas e amplia as 
existentes como componentes das estratégias e 
políticas; 

 Aborda problemas no surgimento de abordagens 
atuais para a área relevante; 

 Envolve as partes interessadas nos Estados 
Membros e CERs na concepção e implementação 
de estratégias 

 Representa a organização e explica sua posição 
em conferências 

 Mobiliza fundos de todos os doadores para apoiar 
a execução de estratégias e atividades da Divisão 
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POSIÇÕES RESPONSABILIDADES 
QUALIFICAÇÃO MÍNIMA DE 

EDUCAÇÃO 
EXPERIÊNCIA 

 Prepara relatórios financeiros e orçamentários 
periódicos e monitora a execução orçamentária no 
nível de divisão. 

  Participa da formulação, monitoramento e 
apresentação de orçamentos para controle de 
fundos para implementação dos objetivos do 
programa 

 Dirige a compilação de dados com base em 
estudos estatísticos e análises de anos anteriores 
e atuais para preparar orçamentos e justificar os 
fundos solicitados.  

 Revisa os orçamentos do programa 
periodicamente para analisar as tendências que 
afetam as necessidades orçamentárias. Prepara 
análises comparativas de programas, analisando 
custos em relação e recomendações para 
revisões orçamentárias 

 Fornecer aconselhamento e orientação, 
envolvendo treinamento, ao pessoal sobre 
políticas e procedimentos orçamentários e 
financeiros, incluindo orçamento baseado em 
resultados;  

 Monitore a implementação do orçamento e 
determine ou recomende a realocação de fundos 
quando necessário 

 Planejar e discutir com a equipe seu programa de 
trabalho e avaliar seu desempenho  

Contabilidade Principal e 
Oficial de Relatórios [P4] 

 Supervisiona e gerencia as atividades de 
contabilidade geral, estabelecendo controles 
internos eficazes, garantindo a conformidade legal 
em todas as iniciativas de contabilidade 

 Lidera as atividades de fechamento contábil de 
fim de período e apóia a análise do desempenho, 
orçamentos e previsões periódicas dos negócios 

Um grau de Mestre em 
Contabilidade, Gestão 
Financeira ou área relacionada 

 
Ou 
 

Dez (10)anos de 
experiência em 
Finanças, 
Contabilidade e 
Gestão Financeirados 
quais seis (6) anos 
em nível gerencial 
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POSIÇÕES RESPONSABILIDADES 
QUALIFICAÇÃO MÍNIMA DE 

EDUCAÇÃO 
EXPERIÊNCIA 

 Desempenha um papel de liderança na criação e 
melhoria de políticas e procedimentos financeiros 
em todo o departamento de contabilidade, bem 
como no departamento financeiro em geral 

 Garante que haja consistência nos procedimentos 
e políticas em todo o departamento de 
contabilidade e que essas políticas sejam 
definidas de forma adequada para a realização 
das metas e objetivos gerais da empresa 

 Gerencia o cumprimento das Normas 
Internacionais de Contabilidade do Setor Público 
(IPSAS) da função de relatório financeiro 
completo da Organização, que inclui uma série de 
operações diferentes e diversas e contas inter-
relacionadas do sistema financeiro 

 Monitora as mudanças no quadro regulamentar de 
Contabilidade e inicia atualizações relevantes ao 
Quadro de Política IPSAS, Regras e 
Regulamentos Financeiros da UA, Instruções 
Administrativas, Circulares e ao Manual de 
Contabilidade 

 Fornece aconselhamento oficial, interpretações 
financeiras e ações corretivas em resposta a 
auditorias e outras perguntas para garantir a 
adesão às IPSAS 

 Monitora as mudanças no quadro regulamentar de 
Contabilidade e inicia atualizações relevantes ao 
Quadro de Política IPSAS, Regras e 
Regulamentos Financeiros da UA, Instruções 
Administrativas, Circulares e ao Manual de 
Contabilidade 

 Supervisiona os processos de fim de período e 
apóia a análise do desempenho, orçamentos e 
previsões periódicas dos negócios 

 Um diploma de bacharel em 
contabilidade, gestão 
financeira ou área 
relacionada. 

 

etrês (3) anos no nível 
de supervisão. 
 
Ou  
 
TWelve (12)anos de 
experiência em 
Finanças, 
Contabilidade e 
Gestão Financeirados 
quais seis (6) anos 
em nível gerencial 
etrês (3) anos no nível 
de supervisão 
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QUALIFICAÇÃO MÍNIMA DE 

EDUCAÇÃO 
EXPERIÊNCIA 

 Elabora relatórios / declarações financeiras anuais 
da Comissão da União Africana e da União 
Africana 

 Produz relatório de gestão mensal e qualquer 
relatório ad hoc conforme solicitado 

 Garante a reconciliação oportuna de contas 
bancárias, contas a pagar e a receber e liquidação 
de contas de viagens e imprestes 

 Coordena os auditores internos e externos para a 
auditoria dos relatórios financeiros e registros da 
UA e garante a implementação das 
recomendações de auditoria 

 Fornece aconselhamento, interpretações 
financeiras e ações corretivas em resposta a 
auditorias e outras questões para garantir a 
adesão às Regras e Regulamentos Financeiros 
da UA (FRR) e IPSAS., 

 Custodiante da documentação de todos os livros e 
registros financeiros 

 Prepara previsões de caixa mensais e outros 
relatórios financeiros relevantes para uso 
gerencial;  

 Chamadas de reuniões de investimento a cada 
trimestre, a fim de orientar o comitê para colocar o 
dinheiro excedente em investimentos de valor 

 Elabora relatório mensal de investimento e 
submete à administração 

 Prepara o orçamento anual da Divisão e o 
submete à consideração e aprovação 
correspondente 

 Revisa a eficácia do sistema e recomenda 
melhorias a fim de mitigar os riscos identificados 

 Revisa e monitora os sistemas de pagamentos 
para garantir que as contas a pagar, incluindo 
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POSIÇÕES RESPONSABILIDADES 
QUALIFICAÇÃO MÍNIMA DE 

EDUCAÇÃO 
EXPERIÊNCIA 

folha de pagamento e desembolsos, sejam 
processadas em tempo hábil e todas as exceções 
sejam tratadas prontamente e em tempo hábil 

 Gerencia o relacionamento do cliente com todas 
as instituições financeiras e bancos para garantir 
que os sistemas integrados de pagamentos / 
desembolsos (incluindo plataformas bancárias 
online) estejam operando sem problemas: 

 Autoriza todos os pagamentos como signatário 
principal na Categoria AU do FRR 

 Garante a conformidade com o FRR da UA e as 
políticas financeiras 

 Gerencia uma equipe multifuncional de 
profissionais de finanças 

 Manter e melhorar continuamente os sistemas, 
processos e procedimentos de gestão financeira, 
controles internos e serviços administrativos da 
UA 

 Relatar e proteger adequadamente os recursos 
financeiros do AfCFTA e garantir a eficácia e 
eficiência em todas as questões financeiras 

 Autoriza todos os pagamentos do AfCFTA e 
garante o processamento atempado da folha de 
pagamento do Secretariado;  

 Administra os sistemas de todos os bancos on-
line do AfCFTA 

 Assegura a preparação e apresentação atempada 
de relatórios financeiros e outros relatórios 
intercalares sobre a situação financeira da União 

 Garante a preparação oportuna da declaração de 
reconciliação do Banco e aborda todos os itens de 
reconciliação dentro do prazo 

 Revisa e autoriza todas as transferências 
bancárias (internacionais e locais) e garante que 
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haja cobertura suficiente de câmbio em todos os 
momentos 

 Prepara projeções de fluxo de caixa regularmente 
e lida com auditores internos e externos 

 Investiga a variação significativa entre as posições 
de caixa reais e projetadas e quaisquer erros com 
as contas bancárias ou livros de caixa 

 Prepara, carrega e comunica o relatório mensal 
de taxa de câmbio SAP 

 É signatário de todos os bancos globais e gerente 
de relacionamento com bancos da UA  

 Fornece aconselhamento estratégico e orientação 
sobre questões de gestão financeira 

 Gerencia o caixa e outros ativos circulantes - 
prevendo as entradas e saídas de caixa para 
garantir que não haja escassez ou excesso de 
caixa com a organização; 

 Garante que haja controles financeiros adequados 
sobre os recursos de caixa, aplicando o controle 
sobre as finanças por meio de análise de índice, 
previsão financeira, despesas e controle de 
excedente 

 Apoia a mobilização de recursos financeiros de 
parceiros para garantir que as necessidades do 
programa e operacionais sejam adequadamente 
financiadas 

 Supervisiona o processo de pagamentos (contas 
a pagar) e desembolsos e garante todos os 
pagamentos e despesas 

 Revisa as políticas, sistemas e controles 
aplicáveis quanto à adequação, atualização e 
eficácia operacional 

 Supervisiona e gerencia uma equipe 
multifuncional de profissionais de finanças 
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POSIÇÕES RESPONSABILIDADES 
QUALIFICAÇÃO MÍNIMA DE 

EDUCAÇÃO 
EXPERIÊNCIA 

Contas a pagar e a receber 
do razão geral 
[P2] 

 Mantém os sistemas de contas a pagar e contas a 
receber, a fim de garantir registros completos e 
precisos 

 Atualiza registros financeiros precisos 

 Fornece suporte prático para um processo 
eficiente e eficaz de gestão financeira, 
orçamentária e de fundos 

 Responde a perguntas relacionadas a questões 
financeiras para várias partes interessadas 

 Produz relatórios financeiros regulares conforme 
necessário ou solicitado 

 Coleta e analisa dados financeiros para previsão, 
orçamento, análise de redução de custos 

 Produz cronogramas de suporte consistentes e 
precisos e reconciliações para todas as contas do 
razão geral 

 Realiza uma revisão periódica detalhada das 
atividades do razão geral e faz correções precisas 
e oportunas nos registros financeiros para estar 
pronto para auditoria em todos os momentos 

 Garante a reconciliação oportuna de todas as 
contas de controle 

 Registra e revisa entradas de diário, analisando 
contas do razão geral, registrando entradas de 
diário de ajuste e despesas acumuladas a cada 
mês 

 Garante que todas as programações de 
fechamento mensais estejam prontas para 
auditoria. Fornecer informações e documentação 
aos Auditores Internos e Externos; Auxiliar na 
implementação de recomendações de auditoria 
interna e externa 

 Responsável pelas funções contábeis do dia a dia 
relativas a contas a pagar e contas a receber 

 UMAD de bacharelegree em 
Finanças, Contabilidade, 
Bancos e Finanças, 
Administração de Empresas 
ou áreas relacionadas. 
 

Ou 
. 

 Um mestreLicenciatura em 
Finanças, Contabilidade, 
Banca e Finanças, 
Administração de Empresas 
ou áreas afins. 

  

cinco (5) anos de 
experiência 
profissionalnonas 
áreas relevantes, a 
experiência em 
supervisão será uma 
vantagem 
 
ou  
 
 

 dois (2) anos de 
experiência 
profissionalnonas 
áreas relevantes, 
a experiência em 
supervisão será 
uma vantagem 
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POSIÇÕES RESPONSABILIDADES 
QUALIFICAÇÃO MÍNIMA DE 

EDUCAÇÃO 
EXPERIÊNCIA 

 Supervisiona a reconciliação oportuna de todas as 
transações de contas a pagar e contas a receber, 
incluindo a análise regular da análise antiga e 
toma medidas corretivas para resolver questões 
pendentes há muito tempo 

 Responsável pelo cálculo das provisões e pré-
pagamentos e pelo ajuste das transações de 
acordo com IPSAS. Garantir que os saldos de 
contas a receber e contas a pagar sejam 
compatíveis com IPSAS em todos os momentos 

 Responsável pelas atividades de encerramento do 
ano para contas a receber e contas a pagar 

 Atua como especialista de conhecimento no 
Módulo de Contas a Receber SAP e Módulos de 
Contas a Pagar. Desempenha outras funções 
conforme atribuídas 

Contador Assistente [GSA5] 

 Fornece suporte na preparação de 
Demonstrações Financeiras periódicas do 
programa financiado por Parceiros 

 Mantém e gera registros financeiros precisos, de 
acordo com os padrões de contabilidade 
aprovados, diretrizes, AU FRR 

 Analisa todos os documentos financeiros 
comprovativos recebidos e garante o seu 
arquivamento adequado 

 Reconcilia contas a receber e contas a pagar dos 
fundos do parceiro 

 Fornece análise de envelhecimento de créditos 
para adiantamentos e viagens regularmente para 
mantê-los limpos e atualizados 

 Reconcilia as despesas com os documentos de 
origem, garante que os compromissos de 
adiantamento de despesas e viagens não durem 
muito tempo 

 Um diploma 
emContabilidade, Finanças 
Bancárias e Financeiras ou 
relacionado arquivado. 

 
Ou 

 

 Bacharelado 
emContabilidade, finanças, 
bancos e finançasou 
arquivado relacionado. 

 três (3) anos de 
experiência 
profissional 
relevante  
 

 dois (2) anos de 
experiência 
profissional 
relevante  
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EDUCAÇÃO 
EXPERIÊNCIA 

 Fornece suporte na análise de envelhecimento de 
contas a receber e a pagar de fundos de 
Parceiros 

 Prepara o rascunho inicial das respostas às 
consultas de auditoria externa e interna e auxilia 
na implementação das conclusões da auditoria 

 Prepara o rascunho dos dados iniciais para 
relatórios financeiros e auxilia no desempenho de 
várias funções administrativas 

 Fornece suporte para garantir que a liquidação de 
fundos para adiantamentos, reivindicações de 
viagens e outros adiantamentos para programas 
financiados por Parceiros estejam em vigor  

 Publica entradas de diário no sistema SAP e 
reconcilia contas entre escritórios 

 Acompanha os relatórios de auditoria interna e 
externa relacionados a quaisquer problemas de 
reconciliação levantados nos relatórios 

 Prepara relatórios financeiros para consideração 
pelo supervisor  

 Garante que os sistemas de contabilidade, 
relatórios e controle interno precisos e completos 
estejam funcionando e que todos os registros 
relevantes sejam mantidos com precisão  

 Desempenha quaisquer outras funções que 
possam ser atribuídas 

Contador Assistente [GSA5] 

 Fornece suporte na preparação de 
Demonstrações Financeiras periódicas do 
programa financiado por Parceiros 

 Mantém e gera registros financeiros precisos, de 
acordo com os padrões de contabilidade 
aprovados, diretrizes, AU FRR 

 Um diploma 
emContabilidade, Finanças 
Bancárias e Financeiras ou 
relacionado arquivado. 

 
Ou 

 

 três (3) anos de 
experiência 
profissional 
relevante  
 

 dois (2) anos de 
experiência 
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 Analisa todos os documentos financeiros 
comprovativos recebidos e garante o seu 
arquivamento adequado 

 Reconcilia contas a receber e contas a pagar dos 
fundos do parceiro 

 Fornece análise de envelhecimento de créditos 
para adiantamentos e viagens regularmente para 
mantê-los limpos e atualizados 

 Reconcilia as despesas com os documentos de 
origem, garante que os compromissos de 
adiantamento de despesas e viagens não durem 
muito tempo 

 Fornece suporte na análise de envelhecimento de 
contas a receber e a pagar de fundos de 
Parceiros 

 Prepara o rascunho inicial das respostas às 
consultas de auditoria externa e interna e auxilia 
na implementação das conclusões da auditoria 

 Prepara o rascunho dos dados iniciais para 
relatórios financeiros e auxilia no desempenho de 
várias funções administrativas 

 Fornece suporte para garantir que a liquidação de 
fundos para adiantamentos, reivindicações de 
viagens e outros adiantamentos para programas 
financiados por Parceiros estejam em vigor  

 Publica entradas de diário no sistema SAP e 
reconcilia contas entre escritórios 

 Acompanha os relatórios de auditoria interna e 
externa relacionados a quaisquer problemas de 
reconciliação levantados nos relatórios 

 Prepara relatórios financeiros para consideração 
pelo supervisor  

 Garante que os sistemas de contabilidade, 
relatórios e controle interno precisos e completos 

 Bacharelado 
emContabilidade, finanças, 
bancos e finançasou 
arquivado relacionado. 

profissional 
relevante  
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POSIÇÕES RESPONSABILIDADES 
QUALIFICAÇÃO MÍNIMA DE 

EDUCAÇÃO 
EXPERIÊNCIA 

estejam funcionando e que todos os registros 
relevantes sejam mantidos com precisão  

 Desempenha quaisquer outras funções que 
possam ser atribuídas 

Oficial de reconciliação 
bancária [P2] 

 Lidera a investigação e o acompanhamento de 
todos os itens pendentes nas declarações de 
reconciliação bancária e reporta ao Chefe da 
Unidade de Relatórios Financeiros 

 Supervisiona e identifica analiticamente valores 
antigos e irrecuperáveis na reconciliação bancária 
e aconselha a melhor forma de resolvê-los 

 Fornece um resumo mensal das reconciliações 
bancárias para revisão pelo Chefe da Unidade de 
Relatórios Financeiros, além de verificar a 
confiabilidade e precisão dos saldos bancários no 
razão geral e balancetes 

 Trabalha em estreita colaboração com a unidade 
de Gestão Financeira e garante que controles 
internos adequados sejam mantidos na abertura e 
fechamento de contas bancárias novas e antigas 

 Monitora as despesas bancárias e todas as 
atividades bancárias com o objetivo de detetar 
irregularidades e fraudes;  

 Participa de auditorias estatutárias e especiais do 
AfCFTA 

 Articula-se com o oficial de finanças encarregado 
de contas a receber e contas a pagar para 
investigar e corrigir saldos pendentes lançados de 
reconciliação bancária 

 Garante que os saldos de caixa sejam 
contabilizados de acordo com as Normas 
Internacionais de Contabilidade do Setor Público 
(IPSAS) 

 UMAD de bacharelegree em 
Finanças, Contabilidade, 
Bancos e Finanças, 
Administração de Empresas 
ou áreas relacionadas. 
 

Ou 
. 

 Um mestreLicenciatura em 
Finanças, Contabilidade, 
Banca e Finanças, 
Administração de Empresas 
ou áreas afins. 

 

cinco (5) anos de 
experiência 
profissionalnonas 
áreas relevantes, a 
experiência em 
supervisão será uma 
vantagem 
 
ou  
 
 

 dois (2) anos de 
experiência 
profissionalnonas 
áreas relevantes, 
a experiência em 
supervisão será 
uma vantagem 
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 Garante a reconciliação oportuna das contas 
bancárias 

 Mantém saldos de caixa precisos e completos no 
razão geral e balancetes de acordo com o AU 
FRR e IPSAS 

 Executa outras tarefas relacionadas, conforme 
necessário. 

Contador Assistente [GSA5] 

 Fornece suporte na preparação de 
Demonstrações Financeiras periódicas do 
programa financiado por Parceiros 

 Mantém e gera registros financeiros precisos, de 
acordo com os padrões de contabilidade 
aprovados, diretrizes, AU FRR 

 Analisa todos os documentos financeiros 
comprovativos recebidos e garante o seu 
arquivamento adequado 

 Reconcilia contas a receber e contas a pagar dos 
fundos do parceiro 

 Fornece análise de envelhecimento de créditos 
para adiantamentos e viagens regularmente para 
mantê-los limpos e atualizados 

 Reconcilia as despesas com os documentos de 
origem, garante que os compromissos de 
adiantamento de despesas e viagens não durem 
muito tempo 

 Fornece suporte na análise de envelhecimento de 
contas a receber e a pagar de fundos de 
Parceiros 

 Prepara o rascunho inicial das respostas às 
consultas de auditoria externa e interna e auxilia 
na implementação das conclusões da auditoria 

 Prepara o rascunho dos dados iniciais para 
relatórios financeiros e auxilia no desempenho de 
várias funções administrativas 

 Um diploma 
emContabilidade, Finanças 
Bancárias e Financeiras ou 
relacionado arquivado. 

 
Ou 

 

 Bacharelado 
emContabilidade, finanças, 
bancos e finançasou 
arquivado relacionado. 

 três (3) anos de 
experiência 
profissional 
relevante  
 

 dois (2) anos de 
experiência 
profissional 
relevante  
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POSIÇÕES RESPONSABILIDADES 
QUALIFICAÇÃO MÍNIMA DE 

EDUCAÇÃO 
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 Fornece suporte para garantir que a liquidação de 
fundos para adiantamentos, reivindicações de 
viagens e outros adiantamentos para programas 
financiados por Parceiros estejam em vigor  

 Publica entradas de diário no sistema SAP e 
reconcilia contas entre escritórios 

 Acompanha os relatórios de auditoria interna e 
externa relacionados a quaisquer problemas de 
reconciliação levantados nos relatórios 

 Prepara relatórios financeiros para consideração 
pelo supervisor  

 Garante que os sistemas de contabilidade, 
relatórios e controle interno precisos e completos 
estejam funcionando e que todos os registros 
relevantes sejam mantidos com precisão  

 Desempenha quaisquer outras funções que 
possam ser atribuídas 

Diretor de Ativos Fixos [P2] 

 Criar e monitorar um sistema de controles, 
procedimentos e formulários para registro de 
ativos fixos 

 Recomendar à administração quaisquer 
atualizações nas políticas contábeis relacionadas 
à gestão de ativos fixos 

 Registrar aquisições e disposições de ativos fixos 
no sistema de contabilidade 

 Rastreie os custos do projeto em contas de ativos 
fixos e feche essas contas uma vez que os 
projetos relacionados tenham sido concluídos 

 Reconcilie o saldo do razão auxiliar de ativos fixos 
com a conta de nível resumido no razão geral 
mensalmente 

 Calcule e execute a depreciação para todos os 
ativos fixos 

UMAD de bacharelegree em 
Finanças, Contabilidade, Bancos 
e Finanças, Administração de 
Empresas ou áreas 
relacionadas. 

 
Ou 
. 
Um mestreLicenciatura em 
Finanças, Contabilidade, Banca 
e Finanças, Administração de 
Empresas ou áreas afins. 
 

cinco (5) anos de 
experiência 
profissionalnonas 
áreas relevantes, a 
experiência em 
supervisão será uma 
vantagem 
 
ou  
 
 

 dois (2) anos de 
experiência 
profissionalnonas 
áreas relevantes, 
a experiência em 
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 Revise e atualize o cronograma detalhado de 
ativos fixos e depreciação acumulada. 

 Planejamento, participação e interação da gestão 
financeira, de compras, logística, patrimônio / 
estoque 

 Participar de contagens periódicas de inventário 
físico de ativos fixos 

 Investigue a potencial obsolescência dos ativos 
fixos e faça recomendações de alienação à 
gestão 

 Manter o equilíbrio preciso dos ativos fixos, 
incluindo envelhecimento, fechamento de mês / 
ano, reconciliações de contas, melhoria de ativos 
e avaliação de decisões de capitalização 

 Preparar cronogramas de auditoria e resolver 
problemas de auditoria identificados por Auditores 
Externos, preparar depreciação e outros ajustes 
de entrada relacionados a ativos fixos 

 Certifique-se de que todas as transferências de 
estoque sejam devidamente contabilizadas 

 Pesquisar e identificar questões operacionais que 
afetam a contabilidade de ativos fixos, bem como 
recomendar maneiras de melhorar os sistemas e 
processos existentes 

supervisão será 
uma vantagem 

Oficial Sênior de 
Desembolsos [P3] 

 Fornece apoio na preparação e implementação 
dos programas desenvolvidos fora do plano 
estratégico da Secretaria 

 Garante a coordenação e implementação eficazes 
em vários níveis 

 Estabelecer ligação com os Estados Membros, 
Comunidades Económicas Regionais (CERs) e 
outras partes interessadas, incluindo questões 
relevantes 

 Um mestreLicenciatura em 
Finanças, Contabilidade, 
Banca e Finanças, 
Administração de Empresas 
ou áreas afins. 

 
Ou 
 

 Um diploma de bacharel em 
finanças, contabilidade, 

Sete (7) anos de 
experiência 
profissional 
relevanteForados 
quais 3 anos a nível 
de supervisão. 
 
Ou  
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 Prepara e desenvolve relatórios, orçamento e 
programas de trabalho relacionados com o 
funcionamento do AfCFTA 

 Fornece suporte para o desenvolvimento da 
estratégia de mobilização de recursos com a 
coordenação das partes interessadas 

 Gerencia e supervisiona os funcionários sob sua 
supervisão no que diz respeito à organização e 
avaliação de desempenho 

 Realiza análises complexas e gera relatórios 
precisos em tempo hábil para uso interno da 
organização 

 Faz a ligação com os vários Departamentos / 
Unidades da Secretaria para fins de coordenação 
e alinhamento 

 Elabora orçamentos para o departamento de 
acordo com as estruturas relevantes 

 Apoia a promoção das atividades da Divisão, 
incluindo a preparação de folhetos, orientações e 
fichas técnicas conforme necessário 

 Contribui para o desenvolvimento de estratégias, 
políticas, programas e planos 

bancos e finanças, 
administração de empresas 
ou áreas relacionadas 

 

Dez (10)anos de 
experiência 
profissional 
relevanteForados 
quais 3 anos a nível 
de supervisão. 

Diretor de Finanças de 
Desembolsos [P2] 

 Revisa o SAP e outros fluxos de trabalho de 
processo para garantir que as solicitações de 
pagamento sejam executadas em tempo hábil e 
quaisquer atrasos sejam investigados e resolvidos 
em tempo hábil 

 Atribui tarefas à equipe e revisa periodicamente 
seu trabalho para garantir que os pagamentos 
sejam concluídos em tempo hábil 

 Realiza revisões periódicas dos dados mestre do 
fornecedor para garantir que o banco de dados 
esteja atualizado e preciso para os dados 
bancários e todos os detalhes correspondentes 

 UMAD de bacharelegree em 
Finanças, Contabilidade, 
Bancos e Finanças, 
Administração de Empresas 
ou áreas relacionadas. 
 

Ou 
. 

 Um mestreLicenciatura em 
Finanças, Contabilidade, 
Banca e Finanças, 

cinco (5) anos de 
experiência 
profissionalnonas 
áreas relevantes, a 
experiência em 
supervisão será uma 
vantagem 
 
ou  
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 Revisa a lista de signatários e garante que uma 
lista atualizada seja mantida em cópia impressa e 
em todas as plataformas online 

 Revisa a folha de pagamento e garante que as 
variações mensais sejam reconciliadas e que a 
conta estatutária líquida a pagar seja zerada 

 Revisa as recomendações de auditoria e garante 
que o rastreador seja atualizado conforme 
solicitado 

 Revisa as contas do fornecedor / cliente (contas a 
pagar / receber) e garante que a lista seja 
avaliada corretamente e que os direitos e 
obrigações sejam verificados 

 Garante que as obrigações que são liquidadas 
são totalmente suportadas pelo FRR e 
documentos aprovados, garantindo que os 
serviços e bens correspondentes foram recebidos, 
exceto onde os adiantamentos se aplicam 

 Autoriza pagamentos em SAP ERP e como 
signatário 

 Empreende a definição oportuna dos Objetivos da 
Equipe no início do ano e garante que as revisões 
intermediárias e de final de ano sejam concluídas 
em tempo hábil 

 Assegura que todos os planos financeiros, faturas, 
relatórios e outros documentos relacionados com 
o fundo sejam precisos, oportunos e consistentes 
com o padrão de gestão de fundos da UA 

 Prepara e arquiva o prospecto do fundo 

 Mantém e atualiza todos os documentos 
financeiros (relatórios, planos) e garante a 
confidencialidade das informações financeiras do 
projeto 

Administração de Empresas 
ou áreas afins. 

 

 dois (2) anos de 
experiência 
profissionalnonas 
áreas relevantes, 
a experiência em 
supervisão será 
uma vantagem 
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 Confirma a disponibilidade de fundos para todas 
as solicitações de pagamento ou cobranças de 
concessões 

 Participa de todas as auditorias específicas de 
prêmios e avaliações de doadores 

 Revisa e consolida relatórios financeiros para 
distribuição às partes interessadas apropriadas 

 Prepara relatórios financeiros periódicos 

 Supervisiona a liquidação e dissolução ordenada 
do fundo, quando necessário 

 Garante a prestação de serviços profissionais a 
vendedores / fornecedores de forma eficiente e, 
ao mesmo tempo, garante que os sistemas e 
controles financeiros em vigor no escritório são 
adequados e operam o tempo todo 

 Oferece suporte na manutenção e atualização de 
todos os documentos financeiros e garante a 
confidencialidade das informações financeiras 

 Garante que todas as classificações de 
obrigações financeiras para pagamentos sejam 
canceladas em tempo hábil e com precisão, 
efetuando as liberações adequadas no SAP ERP 

 Garante que o SAP ERP (sistema de pagamento) 
está funcionando corretamente e os controles 
incorporados estão funcionando o tempo todo e 
quaisquer exceções são investigadas e 
acompanhadas, ao mesmo tempo que fornece 
suporte no que diz respeito aos direitos de 
administração (revisar, revogar e adicionar direitos 
nas plataformas online) em todos os bancos 
plataformas 

 Fornece suporte para garantir que os documentos 
da estrutura regulatória, incluindo as políticas 
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aplicáveis em uso, estejam atualizados e 
adequados 

 Garante a veracidade dos dados para todas as 
transações publicadas e registros do fornecedor 
mantidos para a realização de exercícios de 
auditoria eficazes 

Oficial de finanças da seção 
de benefícios da equipe [P2] 

 Reúne os JVs de salário de cada mês e os envia 
para processamento posterior, incluindo postagem 

 Verifica a liquidez devida a cada funcionário e os 
dados bancários correspondentes e envia o valor 
a pagar a cada um para autorização 

 Revisa o valor líquido estatutário a pagar (SNP) 
para zero após o processamento das 
transferências bancárias e pagamentos de 
salários fora da sede 

 Envia para transferências valores relacionados a 
outras deduções, como pensão, cooperativa de 
crédito 

 Processa outros salários para pessoal não 
contratado pela UA (Associação de Pessoal e 
oficiais de saúde 

 Processa adiantamentos (todos os tipos), licenças 
de instalação e separação, empréstimos de 
automóveis e outros 

 Processos DSA, Imprest e outros pagamentos 
relacionados à equipe 

 Investiga relatórios mensais de variação e fornece 
um relatório 

 Revisa os detalhes de transferência bancária da 
folha de pagamento para cada equipe a cada 6 
meses 

 Estabelece objetivos de desempenho e realiza 
análises de desempenho tanto no meio do ano 
quanto no final 

UMAD de bacharellivre em 
administração de empresas, 
finanças, contabilidade ou áreas 
afins  

 
Ou 

 
 
 

MestreGraduado em 
administração de empresas, 
finanças, contabilidade ou áreas 
afins. 
 

cinco (5) anos de 
experiência 
profissionalnonas 
áreas relevantes, a 
experiência em 
supervisão será uma 
mais-valia. 
 
dois (2) anos de 
experiência 
profissionalnonas 
áreas relevantes, a 
experiência em 
supervisão será uma 
vantagem 
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 Mantém todas as contas relacionadas à folha de 
pagamento (Regular, Curto Prazo e Outros), 
incluindo entradas de diário 

 Revisa e reconcilia a folha de pagamento 
processada quanto a discrepâncias 

 Realiza a reconciliação da folha de pagamento 
mensal 

 Processar as deduções da folha de pagamento 
(pensões, seguro, etc.) para remessa 

 Coleta, calcula e insere dados para manter e 
atualizar as informações da folha de pagamento 

 Supervisiona e fornece liderança para a equipe da 
sub-unidade 

Assistente de Gestão 
Financeira [GSA5] 

 Coleta e coleta contas a pagar DSA (companhia 
aérea e agentes) em prontidão para postagem / 
liberação 

 Coleta fundos para prontidão para pagamento 

 Compara e analisa as contas a pagar entre 
escritórios antes da liberação 

 Processar transferências interbancárias  

 Mantém a veracidade dos dados no SAP 

 Missões de serviço e processamento de todas as 
outras contas a pagar  

 Revisa os documentos quanto à integridade e 
processa todas as contas a pagar (PTSD); 

 Processa todos os pagamentos entre escritórios e 
realiza a compensação contínua do fornecedor  

 Revise periodicamente todos os itens em aberto 
nos fornecedores e tome as medidas adequadas 
conforme necessário 

 Processar reclamações a receber de IVA e 
telefone 

 Um diploma 
emContabilidade, Finanças 
Bancárias e Financeiras ou 
relacionado arquivado. 

 
Ou 

 

 Bacharelado 
emContabilidade, finanças, 
bancos e finançasou 
arquivado relacionado. 

 três (3) anos de 
experiência 
profissional 
relevante  
 

 dois (2) anos de 
experiência 
profissional 
relevante  
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QUALIFICAÇÃO MÍNIMA DE 

EDUCAÇÃO 
EXPERIÊNCIA 

 Protege todos os vouchers, incluindo documentos 
de apoio para revisão por auditores internos e 
externos  

 Fornece suporte na preparação de relatórios 
financeiros e auxilia no desempenho de várias 
funções administrativas 

 Liquida imprest, reivindicações de viagens e 
outros adiantamentos para programas financiados 
por Parceiros 

 Garante a análise de envelhecimento de 
adiantamentos e reclamações de viagens em uma 
base regular para mantê-los limpos e atualizados 

 Prepara respostas a consultas de auditoria 
externa e interna e auxilia na implementação de 
resultados de auditoria 

 Publica entradas de diário no sistema SAP e 
reconcilia contas entre escritórios  

 Analisa e faz upload de dados bancários para o 
Módulo SAP Bank a partir de arquivos Excel 
preparados 

 Participa da preparação de relatórios de 
reconciliação do Banco 

 Investiga e acompanha todos os itens pendentes 
em relatórios de demonstrativos de conciliação 
bancária;  

 Acompanha os relatórios de auditoria interna e 
externa relacionados a quaisquer problemas de 
reconciliação levantados nos relatórios 

 Acompanha procedimentos periódicos de 
reavaliação de moeda no sistema SAP 

 Processa e verifica todos os pagamentos 
bancários e garante que os documentos 
comprovativos que os acompanham estão 
completos e precisos 
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POSIÇÕES RESPONSABILIDADES 
QUALIFICAÇÃO MÍNIMA DE 

EDUCAÇÃO 
EXPERIÊNCIA 

 Processa folha de pagamento mensal e 
emolumentos de pessoal relacionados  

 Mantém e atualiza os registros financeiros do 
escritório 

 Mantém dados de pessoal atualizados (contrato 
de pessoal, gestão de licenças, informações de 
pessoal atualizadas ...) 

 Mantém arquivos atualizados para provedores de 
serviços / contratos 

 Journalize o câmbio mensal e os encargos 
bancários sobre os vários pagamentos efetuados 
através de contas bancárias locais e estrangeiras 

 Ajusta o saldo do banco local no final de cada 
mês 

 Prepara Demonstrações Financeiras para serem 
auditadas 

 Prepara relatórios financeiros para consideração 
pelo supervisor 

 Garante que a contabilidade precisa e completa 

 relatórios e sistemas de controle interno estão 
funcionando e que todos os registros relevantes 
são mantidos com precisão 

 Desempenhar quaisquer outras funções que 
possam ser atribuídas  

Secretário GSA4 

 Mantém um diário do Diretor / chefe e o informa 
adequadamente e oportunamente, recebe e 
mantém a correspondência adequada na Divisão, 
Solicita ação,  

 Fornece suporte para o fornecimento de arranjos 
logísticos, implementação de atividades e 
fornecimento de atualizações, estabelece uma 
ligação eficaz com as partes interessadas internas 
e externas, acompanha as decisões da reunião e 

 Diploma em serviços 
administrativos, gestão de 
escritório, secretariado e 
estudos relacionados com o 
escritório. 3 anos de 
secretariado relevante  

 Candidatos titulares de um 
diploma de bacharel em 
serviços administrativos, 
gestão de escritórios, 

experiência em um 
governo, setor público 
ou organização 
internacional 
 

 2 anos de 
experiência 
relevante em 
secretariado em 
um governo, setor 
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POSIÇÕES RESPONSABILIDADES 
QUALIFICAÇÃO MÍNIMA DE 

EDUCAÇÃO 
EXPERIÊNCIA 

os resultados da correspondência e garante a sua 
implementação,  

 Elabora um esboço de comunicação de escritório 
de rotina e auxilia na compilação de dados e 
informações para fins de relatório, contribui para a 
criação, melhoria e manutenção de sistemas de 
registro e recuperação, mantém bons 
procedimentos de nomenclatura de arquivos de 
computador 

 Rascunho de solicitações iniciais sobre 
fornecimento e manutenção de instalações e 
materiais de escritório 

secretariado e estudos 
relacionados com o 
escritório  
 

 Velocidade de digitação: 50 
palavras por minuto 

público ou 
organização 
internacional; 

Contador Assistente [GSA5] 

 Fornece suporte na preparação de 
Demonstrações Financeiras periódicas do 
programa financiado por Parceiros 

 Mantém e gera registros financeiros precisos, de 
acordo com os padrões de contabilidade 
aprovados, diretrizes, AU FRR 

 Analisa todos os documentos financeiros 
comprovativos recebidos e garante o seu 
arquivamento adequado 

 Reconcilia contas a receber e contas a pagar dos 
fundos do parceiro 

 Fornece análise de envelhecimento de créditos 
para adiantamentos e viagens regularmente para 
mantê-los limpos e atualizados 

 Reconcilia as despesas com os documentos de 
origem, garante que os compromissos de 
adiantamento de despesas e viagens não durem 
muito tempo 

 Fornece suporte na análise de envelhecimento de 
contas a receber e a pagar de fundos de 
Parceiros 

 Um diploma 
emContabilidade, Finanças 
Bancárias e Financeiras ou 
relacionado arquivado. 

 
Ou 

 

 Bacharelado 
emContabilidade, finanças, 
bancos e finançasou 
arquivado relacionado. 

 três (3) anos de 
experiência 
profissional 
relevante  
 

 dois (2) anos de 
experiência 
profissional 
relevante  
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POSIÇÕES RESPONSABILIDADES 
QUALIFICAÇÃO MÍNIMA DE 

EDUCAÇÃO 
EXPERIÊNCIA 

 Prepara o rascunho inicial das respostas às 
consultas de auditoria externa e interna e auxilia 
na implementação das conclusões da auditoria 

 Prepara o rascunho dos dados iniciais para 
relatórios financeiros e auxilia no desempenho de 
várias funções administrativas 

 Fornece suporte para garantir que a liquidação de 
fundos para adiantamentos, reivindicações de 
viagens e outros adiantamentos para programas 
financiados por Parceiros estejam em vigor  

 Publica entradas de diário no sistema SAP e 
reconcilia contas entre escritórios 

 Acompanha os relatórios de auditoria interna e 
externa relacionados a quaisquer problemas de 
reconciliação levantados nos relatórios 

 Prepara relatórios financeiros para consideração 
pelo supervisor  

 Garante que os sistemas de contabilidade, 
relatórios e controle interno precisos e completos 
estejam funcionando e que todos os registros 
relevantes sejam mantidos com precisão  

 Desempenha quaisquer outras funções que 
possam ser atribuídas 

Diretor Financeiro Sênior-
Tesouraria [P3] 

 Contas bancárias de campo e provisão de 
dinheiro são protegidas e otimizadas 

 Os controles internos e a mitigação de risco de 
fraude bancária e de caixa são fortalecidos;  

 As necessidades e requisitos operacionais para 
todas as contas bancárias de campo e operações 
em dinheiro são analisados e documentados 

 Soluções bancárias contextuais para conta 
bancária de campo integrada e gerenciamento de 
caixa são documentadas 

 Um mestrado em Finanças / 
Contabilidade ou área 
relacionada 

 
Ou 

 
 

 

 Bacharelado em Finanças / 
Contabilidade ou área 
relacionada 

Sete (7) anos de 
experiência 
profissional 
relevanteForados 
quais 3 anos a nível de 
supervisão. 
 
Dez (10)anos de 
experiência 
profissional 
relevanteForados 
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 A supervisão das operações de caixa é realizada, 
e as recomendações de auditoria recorrentes 
relacionadas ao setor bancário são abordadas 

 Bancos e provedores de serviços adequados para 
operações bancárias e de caixa são avaliados 

 A infraestrutura de pagamento de banco 
eletrônico para contas bancárias de campo é 
simplificada 

 Analisar e documentar estruturas de contas 
bancárias contextuais e requisitos de gestão de 
caixa na sede e no nível de campo 

 Auxiliar no processo de avaliação e seleção de 
provedores de serviços bancários e financeiros de 
caixa no campo, em coordenação com contratos 
de banco corporativo negociados 

 Analisar e elaborar procedimentos operacionais 
padrão para bancos e gestão de caixa 

 Para fornecer requisitos bancários técnicos para o 
campo, para melhorar o desenvolvimento de 
sistemas de infraestrutura bancária e de gestão 
de caixa 

 Para processar a abertura e fechamento de 
contas bancárias de campo, e seleção de 
documentos e estrutura de provisão de caixa local 
no nível de campo 

 Administrar o envio de signatários bancários 
autorizados para bancos locais no nível de campo 

quais 3 anos a nível de 
supervisão. 
 

Diretor de Finanças-
Tesouraria [P2] 

 Para monitorar a conformidade local com as 
políticas e processos do AfCFTA para bancos e 
gestão de caixa 

 Desenvolver procedimentos operacionais padrão 
para operações de caixa em campo e determinar 
e validar requisitos bancários operacionais para 

 UMAD de bacharelegree em 
Finanças, Contabilidade, 
Bancos e Finanças, 
Administração de Empresas 
ou áreas relacionadas. 
 

Ou 

cinco (5) anos de 
experiência 
profissionalnonas 
áreas relevantes, a 
experiência em 
supervisão será uma 
vantagem 
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os vários ambientes: a) padrão; b) em locais 
remotos; ec) em operações de emergência 

 Para desenvolver procedimentos específicos e 
notas de orientação financeira para garantir a 
devida diligência para mitigar fraudes bancárias e 
relacionadas com dinheiro 

 Para monitorar e avaliar o desempenho dos 
provedores de serviços financeiros locais e 
recomendar a modificação e / ou rescisão de 
acordos bancários 

 Para apoiar a gestão de caixa no campo com a 
compilação de avaliação técnica e funcional de 
banco operacional e ambiente de entrega de 
dinheiro 

 Analisar e documentar ambientes bancários 
técnicos para conformidade com os requisitos de 
regulamentação, liquidação e compensação 
bancários locais 

 Fornecer infraestrutura integrada e aprimorada de 
pagamentos e desembolsos bancários 
automatizados para o campo e, neste contexto, 
auxiliar em funções importantes de ligação e 
coordenação com os escritórios regionais / 
representacionais diretamente  

 Conduzir pesquisas e análises aprofundadas das 
principais questões de auditoria e supervisão e 
recomendações recorrentes relacionadas à 
gestão bancária e de caixa 

 Para monitorar o andamento das medidas 
tomadas pelo campo para atender a essas 
recomendações de auditoria 

 Para auxiliar o campo e contribuir para respostas 
adequadas e oportunas às recomendações e 
relatórios de auditoria interna e externa 

. 

 Um mestreLicenciatura em 
Finanças, Contabilidade, 
Banca e Finanças, 
Administração de Empresas 
ou áreas afins. 

 

 
ou  
 
 
dois (2) anos de 
experiência 
profissionalnonas 
áreas relevantes, a 
experiência em 
supervisão será uma 
vantagem 
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 Para manter registros de todos os requisitos 
operacionais em operações bancárias e de caixa  

 Fazer a ligação e coordenar com o campo e com 
a unidade de Contabilidade em todas as 
atividades de integração técnica e funcional de 
gestão bancária e de caixa, para garantir contas 
contábeis precisas e completas 

 Promover as melhores práticas bancárias e de 
gestão de tesouraria e divulgar os procedimentos 
relacionados 

 Para realizar quaisquer outras funções, conforme 
solicitado 

Oficial de certificação (P2) 

 Atuar como oficial de certificação com 
responsabilidade pela correção e propriedade de 
todos os pagamentos, conforme prescrito nas 
regras e regulamentos financeiros; 

 Auditar previamente todas as folhas de pagamento, 
reclamações e outras transações financeiras, 
mediante certificação pela pessoa autorizada de 
que o valor é devido e não pago de acordo com os 
registros e informações; 

 Rever as receitas, ajustamentos e desembolsos 
dos Departamentos / Direcções da Comissão; 

 Auxiliar na identificação, avaliação e 
monitoramento de riscos e implementação dos 
controles necessários a fim de manter a exposição 
ao risco em um nível aceitável 

 controlar todas as despesas para garantir que as 
dotações orçamentais não sejam gastas em 
excesso; 

 contribuir para a revisão das normas financeiras; 
regulamentos, políticas e procedimentos, para a 
implementação eficaz dos sistemas de gestão 
contábil e financeira; 

Licenciatura em 
Contabilidade, Auditoria, 
Finanças ou uma 
qualificação profissional 
reconhecida, como ACCA, 
CPA, CA, CIMA ou 
equivalente 

 
Ou 
 
Um mestrede em contabilidade, 
auditoria, finanças ou uma 
qualificação profissional 
reconhecida, como ACCA, CPA, 
CA, CIMA ou equivalente 

cinco (5) anos de 
experiência 
profissionalnonas 
áreas relevantes, a 
experiência em 
supervisão será uma 
vantagem 
 
ou  
 
 
dois (2) anos de 
experiência 
profissionalnonas 
áreas relevantes, a 
experiência em 
supervisão será uma 
vantagem 
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 Estabelecer controles, usando diretrizes de política 
e padrões de contabilidade geralmente aceitos, 
para a prevenção de desperdício, fraude e má 
gestão 

 fornecer informações precisas e confiáveis e 
explicações para consultas de auditoria 

Assistente do Tesouro [GSA 
5] 

 Compara e analisa as contas a pagar entre 
escritórios antes da liberação 

 Processar transferências interbancárias  

 Mantém a veracidade dos dados no SAP 

 Missões de serviço e processamento de todas as 
outras contas a pagar  

 Revisa os documentos quanto à integridade e 
processa todas as contas a pagar (PTSD) 

 Processa todos os pagamentos entre escritórios e 
realiza a compensação contínua do fornecedor  

 Revise periodicamente todos os itens em aberto 
nos fornecedores e tome as medidas adequadas 
conforme necessário 

 Protege todos os vouchers, incluindo documentos 
de apoio para revisão por auditores internos e 
externos 

 Fornece suporte na preparação de relatórios 
financeiros e auxilia no desempenho de várias 
funções administrativas 

 Liquida imprest, reivindicações de viagens e 
outros adiantamentos para programas financiados 
por Parceiros 

 Garante a análise de envelhecimento de 
adiantamentos e reclamações de viagens em uma 
base regular para mantê-los limpos e atualizados 

 Prepara respostas a consultas de auditoria 
externa e interna e auxilia na implementação de 
resultados de auditoria  

 Um diploma 
emContabilidade, Finanças, 
Bancos e Finanças ou 
arquivado relacionado. 

 
Ou 

 

 Bacharelado 
emContabilidade ou 
finanças, bancos e finanças 
ou arquivado relacionado. 

 três (3) anos de 
experiência 
profissional 
relevante nas 
áreas 
deContabilidade 
ou finanças. 
 

 dois (2) anos de 
experiência 
profissional 
relevante nas 
áreas 
deContabilidade 
ou finanças. 
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 Publica entradas de diário no sistema SAP e 
reconcilia contas entre escritórios 

 Analisa e faz upload de dados bancários para o 
Módulo SAP Bank a partir de arquivos Excel 
preparados  

 Participa da preparação de relatórios de 
reconciliação do Banco 

 Investiga e acompanha todos os itens pendentes 
em relatórios de demonstrativos de conciliação 
bancária;  

 Acompanha os relatórios de auditoria interna e 
externa relacionados a quaisquer problemas de 
reconciliação levantados nos relatórios 

 Acompanha procedimentos periódicos de 
reavaliação de moeda no sistema SAP  

 Processa e verifica todos os pagamentos 
bancários e garante que os documentos 
comprovativos que os acompanham estão 
completos e precisos 

 Processa folha de pagamento mensal e 
emolumentos de pessoal relacionados  

 Mantém e atualiza os registros financeiros do 
escritório 

 Mantém dados de pessoal atualizados (contrato 
de pessoal, gestão de licenças, informações de 
pessoal atualizadas ...) 

 Mantém arquivos atualizados para provedores de 
serviços / contratos  

 Journalize o câmbio mensal e os encargos 
bancários sobre os vários pagamentos efetuados 
através de contas bancárias locais e estrangeiras 

 Ajusta o saldo do banco local no final de cada 
mês 
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 relatórios e sistemas de controle interno estão 
funcionando e que todos os registros relevantes 
são mantidos com precisão 

 Desempenhar quaisquer outras funções que 
possam ser atribuídas 

Diretor de Planejamento 
Orçamentário e 
Responsável por Relatórios 
de Programas [P4] 

 Fornecer análise de dados para facilitar a 
preparação de estimativas de custos e propostas 
de orçamento, com base nas orientações 
estratégicas do AfCFTA 

 Fornecer suporte ao chefe de divisão no que diz 
respeito à elaboração de requisitos de recursos 
para apresentação de orçamento 

 Consolidar e apresentar o orçamento anual para 
aprovação 

 Fornecer aconselhamento e orientação, 
envolvendo treinamento, para a equipe sobre 
políticas e procedimentos orçamentários e 
financeiros, incluindo orçamento baseado em 
resultados 

 Certifique-se de que a alocação de orçamento por 
atividade, conforme publicado no SAP, está de 
acordo com o orçamento aprovado 

 Liberar o orçamento e os lançamentos de 
documentos contábeis no SAP, verificando sua 
correção para garantir a precisão dos dados 
registrados 

 Garantir a disponibilidade de fundos em linha com 
o processo de iniciação de qualquer atividade 

 Monitore a implementação do orçamento e 
determine ou recomende a realocação de fundos 
quando necessário 

 Realizar uma revisão intercalar do orçamento em 
consulta com todas as unidades, em linha com a 

Um grau de Mestre em 
Contabilidade, Gestão 
Financeira ou área relacionada 

 
Ou 
 

Um diploma de bacharel em 
contabilidade, gestão financeira 
ou área relacionada. 
 

Dez (10)anos de 
experiência em 
Finanças, 
Contabilidade e 
Gestão Financeirados 
quais seis (6) anos 
em nível gerencial 
etrês (3) anos no nível 
de supervisão. 
 
Ou  
 

 TWelve (12)anos 
de experiência em 
Finanças, 
Contabilidade e 
Gestão 
Financeirados 
quais seis (6) 
anos em nível 
gerencial etrês (3) 
anos no nível de 
supervisão 
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mudança no mandato do AfCFTA durante o 
período 

 Preparar e enviar status de cotas mensalmente 
para o orçamento geral 

 Monitore as despesas para garantir que 
permaneçam dentro do valor autorizado 

 Elaborar e apresentar mensal, bimestral, trimestral 
e anualmente um relatório de desempenho na 
execução do orçamento com detalhes relativos a 
cada Unidade, bem como diferenciar entre 
orçamento operacional e programa 

 Garantir que a preparação das demonstrações 
financeiras intermediárias e de fim de ano seja 
precisa e oportuna, conforme indicado no acordo 
de subvenção 

 Preparar as demonstrações financeiras 
necessárias e cronogramas de suporte e 
disponibilizar documentos e informações 
financeiras para auditores internos e externos 

 Revise as contas designadas e outras contas 
bancárias e garanta que as reconciliações 
bancárias em tempo para todas as contas de 
parceiros 

 Facilitar a conclusão da auditoria anual das 
demonstrações financeiras do projeto dentro do 
prazo 

 Certificando-se de que todos os ativos fixos 
adquiridos pelos fundos do projeto são mantidos 
seguros e são fornecidos com um número de 
identificação 

 Prepare explicações para as principais variações 
de orçamento 
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Oficial de análise e 
monitoramento financeiro 
(fundos do programa) [P2] 

 Mantém os sistemas de contas a pagar e contas a 
receber, a fim de garantir registros completos e 
precisos 

 Atualiza registros financeiros precisos 

 Fornece suporte prático para um processo 
eficiente e eficaz de gestão financeira, 
orçamentária e de fundos 

 Responde a perguntas relacionadas a questões 
financeiras para várias partes interessadas 

 Produz relatórios financeiros regulares conforme 
necessário ou solicitado 

 Coleta e analisa dados financeiros em áreas como 
previsão, orçamento, análise de redução de 
custos 

 Fornece informações e documentação solicitadas 
aos auditores. E implementar recomendações de 
auditoria e responder a consultas de auditoria 

 Desempenha outras funções relacionadas 
conforme necessário, como relatórios ad hoc, 
recrutamento, etc. 

 Revisa os retornos mensais e as demonstrações 
financeiras 

 Garantir a disponibilidade de fundos em linha com 
o processo de iniciação de qualquer atividade  

 Monitore a implementação do orçamento e 
determine ou recomende a realocação de fundos 
quando necessário  

 Manter todos os registros e registros de ativos, 
garantindo monitoramento e relatórios precisos, 
incluindo avaliação regular 

 Garantir que os sistemas de contabilidade, 
relatórios e controles internos precisos e 
completos estejam funcionando e que todos os 
registros financeiros relevantes sejam mantidos; 

 UMAD de bacharelegree em 
Finanças, Contabilidade, 
Bancos e Finanças, 
Administração de Empresas 
ou áreas relacionadas. 
 

Ou 
 

 Um mestreLicenciatura em 
Finanças, Contabilidade, 
Banca e Finanças, 
Administração de Empresas 
ou áreas afins. 

 

cinco (5) anos de 
experiência 
profissionalnonas 
áreas relevantes, a 
experiência em 
supervisão será uma 
vantagem 
 
ou  
 
 
dois (2) anos de 
experiência 
profissionalno nas 
áreas relevantes, a 
experiência em 
supervisão será uma 
vantagem 
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revisões ad hoc e relatórios a serem enviados 
mensalmente 

 Elaborar relatórios financeiros mensais, 
bimestrais, trimestrais e anuais para revisão do 
chefe da unidade e divulgação às partes 
interessadas;  

 Mantenha-se atualizado sobre as decisões / 
documentos / relatórios / diretrizes / questões que 
têm relação com as questões relacionadas aos 
orçamentos de programas, conforme apropriado, 
garantindo o cumprimento das recomendações e 
decisões dos Órgãos Políticos, bem como das 
políticas e procedimentos da União Africana 

Diretor Financeiro [P2] x2 

 Gerenciar funções financeiras e administrativas 
completas do Escritório, que incluiria uma série de 
operações diferentes e diversas e contas inter-
relacionadas do sistema financeiro 

 Participar no planejamento e orçamento para 
garantir a alocação de despesas para o fundo 
apropriado e monitorar a utilização adequada do 
orçamento para certificar-se de que as dotações 
orçamentárias não são gastas em excesso 

 Processe e verifique os pagamentos de todos os 
fornecedores e garanta que os documentos de 
apoio que os acompanham estão completos e 
precisos 

 Manter sistemas bancários, de folha de 
pagamento e de fluxo de caixa eficientes e ágeis, 
bem como preparar reconciliações bancárias 
mensais 

 Processar folha de pagamento mensal e 
emolumentos de pessoal relacionados, garantindo 
que os Escritórios da UA cumpram todas as leis, 
políticas e procedimentos aplicáveis de recursos 

 UMAD de bacharelegree em 
Finanças, Contabilidade, 
Bancos e Finanças, 
Administração de Empresas 
ou áreas relacionadas. 
 

Ou 
. 

 Um mestreLicenciatura em 
Finanças, Contabilidade, 
Banca e Finanças, 
Administração de Empresas 
ou áreas afins. 

 

cinco (5) anos de 
experiência 
profissionalnonas 
áreas relevantes, a 
experiência em 
supervisão será uma 
vantagem 
 
ou  
 
 
dois (2) anos de 
experiência 
profissionalnonas 
áreas relevantes, a 
experiência em 
supervisão será uma 
vantagem 
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humanos, trabalho, igualdade de emprego e folha 
de pagamento 

 Preparar relatórios / declarações financeiras 
mensais e anuais para consideração da Sede da 
UA e dos doadores, bem como a certificação de 
despesas gerais 

 Garantir que os sistemas de contabilidade, 
relatórios e controle interno precisos e completos 
estejam funcionando e que todos os registros 
relevantes sejam mantidos com precisão 

 Desempenhar quaisquer outras funções 
relacionadas com finanças que possam ser 
atribuídas pelos supervisores 
 

Assistente de orçamento 
[GSA5] x 2 

  Analisar estimativas de custos e propostas de 
orçamento, incluindo aspectos programáticos.  

 Garantir o cumprimento do Quadro Estratégico e 
outros mandatos legislativos.  

 Monitore a execução do orçamento para garantir 
que eles permaneçam dentro dos níveis 
autorizados  

 Preparar relatórios de desempenho de orçamento, 
analisando variações entre orçamentos aprovados 
e despesas reais 

 Garantir o cumprimento dos Regulamentos e 
Normas Financeiras e das políticas e 
procedimentos estabelecidos 

 Fornecer apoio substantivo à Comissão na 
formulação, revisão e apresentação do orçamento 

 Fornece suporte na preparação de 
Demonstrações Financeiras periódicas do 
programa financiado por Parceiros 

 Mantém e gera registros financeiros precisos, de 
acordo com os padrões de contabilidade 

 Um diploma 
emContabilidade ou 
Finançasou arquivado 
relacionado. 

 
Ou 

 

 Bacharelado 
emContabilidade ou 
Finançasou arquivado 
relacionado. 

 três (3) anos de 
experiência 
profissional 
relevante nas 
áreas 
deContabilidade 
ou finanças. 
 

 dois (2) anos de 
experiência 
profissional 
relevante nas 
áreas 
deContabilidade 
ou finanças. 
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aprovados, diretrizes, Regras e Regulamentos 
Financeiros da UA  

 Fornece suporte na análise de envelhecimento de 
contas a receber e a pagar de fundos de 
Parceiros 

 Prepara o rascunho inicial das respostas às 
consultas de auditoria externa e interna e auxilia 
na implementação das conclusões da auditoria 

 Publica entradas de diário no sistema SAP e 
reconcilia contas entre escritórios 

 Acompanha os relatórios de auditoria interna e 
externa relacionados a quaisquer problemas de 
reconciliação levantados nos relatórios 

 Prepara relatórios financeiros para consideração 
pelo supervisor 

 Fornece suporte para garantir que a liquidação de 
fundos para adiantamentos, reivindicações de 
viagens e outros adiantamentos para programas 
financiados por Parceiros estejam em vigor 

Secretário GSA4 

 Mantém um diário do Diretor / chefe e o informa 
adequadamente e oportunamente, recebe e 
mantém a correspondência adequada na Divisão, 
Solicita ação,  

 Fornece suporte para o fornecimento de arranjos 
logísticos, implementação de atividades e 
fornecimento de atualizações, estabelece uma 
ligação eficaz com as partes interessadas internas 
e externas, acompanha as decisões da reunião e 
os resultados da correspondência e garante a sua 
implementação,  

 Elabora um esboço de comunicação de escritório 
de rotina e auxilia na compilação de dados e 
informações para fins de relatório, contribui para a 
criação, melhoria e manutenção de sistemas de 

 Diploma em serviços 
administrativos, gestão de 
escritório, secretariado e 
estudos relacionados com o 
escritório. 3 anos de 
secretariado relevante  

 Candidatos titulares de um 
diploma de bacharel em 
serviços administrativos, 
gestão de escritórios, 
secretariado e estudos 
relacionados com o 
escritório  
 

experiência em um 
governo, setor público 
ou organização 
internacional 
 

 2 anos de 
experiência 
relevante em 
secretariado em 
um governo, setor 
público ou 
organização 
internacional; 
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registro e recuperação, mantém bons 
procedimentos de nomenclatura de arquivos de 
computador 

 Rascunho de solicitações iniciais sobre 
fornecimento e manutenção de instalações e 
materiais de escritório 

 Velocidade de digitação: 50 
palavras por minuto 

 ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E COORDENAÇÃO DE PROGRAMAS 

Diretor - Assuntos 
Institucionais e Coordenador 
do Programa (D1) 

 Prestar assessoria técnica e estratégica ao 
Secretário-Geral e às instituições do AfCFTA, 
prestando apoio a todas as direcções técnicas. 
Além disso, dada a importância estratégica desta 
posição na realização das negociações restantes 
do AfCFTA, o Diretor terá as seguintes 
responsabilidades: 

 Prestar assessoria técnica e estratégica ao 
Secretário-Geral e às instituições do AfCFTA; 

 Aconselhar o Secretário-Geral sobre questões 
técnicas do AfCFTA 

 Elaborar e desenvolver programas e projetos 
inovadores para auxiliar os Estados Partes e não 
Estados Partes na negociação de questões 
pendentes 

 Fornecer avaliações e análises independentes e 
objetivas das políticas dos Estados Partes em 
relação ao Acordo AfCFTA 

 Apoiar o Secretário-Geral no Desenvolvimento e 
Gestão de Programas; 

 Para garantir a execução de projetos 

 Contribuir para o desenvolvimento de 
capacidades das instituições do AfCFTA 

 Para garantir a gestão diária das Atividades das 
Instituições AfCFTA 

Mestrado Mestrado em 
Economia, Política de 
Desenvolvimento 
Internacional, Comércio 
Internacional, Gestão de 
Projetos ou qualquer outra 
disciplina relacionada 
apropriada 

 
 

Quinze (15) anos de 
experiência profissional 
de responsabilidade 
progressiva relevante, 
dos quais oito (8) anos 
devem ser em nível 
gerencial e 5 (cinco) 
anos envolvendo 
responsabilidades de 
supervisão 
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Oficial de gerenciamento de 
programa [P2] 

 Fornecer instalações de conferência adequadas 
(reserva de local, sistema de endereço público, 
equipamento de escritório) e serviços de apoio 
(contratação de tradutores e intérpretes, equipe 
de secretariado) para todas as reuniões dos 
vários níveis das instituições AfCFTA - quando 
apropriado, isso será feito em cooperação com 
outras diretorias 

 Garantir a distribuição atempada de 
documentação de apoio para as reuniões dos 
vários níveis das instituições do AfCFTA e atas 
pós-reunião (Relatórios);  

 Certifique-se de que os locais apropriados, 
endereços públicos e outras instalações para 
conferências, serviços de tradução e interpretação 
e apoio de secretariado sejam fornecidos para 
todas as reuniões das instituições AfCFTA 

 Remeter todas as autorizações necessárias sobre 
os sistemas de gestão administrativa e financeira 
do AfCFTA para o escritório do Secretário-Geral, 
uma vez que tenham sido aprovadas pelo Diretor 

 Auxiliar o Diretor a manter e divulgar um 
cronograma atualizado de todas as reuniões 
atuais e futuras de todos os níveis das instituições 
do AfCFTA 

 Assegurar a coleta, preservação, referência e 
arquivamento de cópias de toda a documentação 
de apoio, relatórios de estudos de curto prazo e 
recomendações, agendas, atas e outros 
documentos preparados e usados por todas as 
reuniões dos vários níveis das instituições do 
AfCFTA 

 Desempenhar quaisquer outras funções que 
possam ser atribuídas pelo Diretor 

 Bacharelado universitário em 
economia, estatística, ciências 
sociais, gerenciamento de 
programas ou projetos, 
administração de empresas ou 
outras áreas relevantes 

   
ou 

 
Mestrado universitário em 
economia, estatística, ciências 
sociais, gerenciamento de 
programas ou projetos, 
administração de empresas ou 
outros campos relevantes 

Cinco (5) anos de 
experiência na área de 
desenvolvimento 
socioeconômico, em 
instituições similares 

 Ou 

 
 2 anos de experiência 
profissional relevante 
em desenvolvimento 
socioeconômico, em 
instituições similares.  
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Assistente Administrativo 
[GSA5] 

 Fornece suporte operacional da divisão em tempo 
hábil, auxilia no planejamento de atividades, 
prepara cronogramas de trabalho operacional e 
acompanha a implementação 

 Coordena e / ou se envolve em assistência 
técnica e / ou trabalho logístico, 

 Auxilia na criação, melhoria e manutenção de 
processos e sistemas operacionais, 

 Prepara a comunicação do escritório em nível 
operacional e fornece atualizações e relatórios 
preliminares 

 Auxilia na compilação e manutenção de dados e 
informações para elaboração, execução e 
acompanhamento de orçamentos e atividades 

 Faz a ligação com o HRMD e outra divisão para 
fornecer suporte em primeira mão em áreas como, 
mas não se limitando a, Protocolo, Aquisições e 
Gestão de Viagens; Gerenciamento de licenças, 
gerenciamento de contratos, gerenciamento de 
orçamento; questões de interpretação, tradução e 
arranjo do local, respectivamente 

Diploma em Gestão de 
Negócios, Administração de 
Empresas ou qualquer área 
relacionada de uma instituição 
de ensino reconhecida  
 
 
 
Candidatos titulares do 
diploma de Bacharel em 
Gestão de Negócios, 
Administração de Empresas 
ou qualquer área relacionada 
de uma instituição de ensino 
reconhecida  
 

3 anos de experiência 
profissional relevante 
em trabalho 
administrativo e / ou de 
secretariado. 
 
2 anos de experiência 
profissional relevante 
em trabalho 
administrativo e / ou de 
secretariado. 
 

Secretário (bilíngue) [GSA5] 

 Capaz de comunicar e lidar com correspondência 
em quaisquer duas línguas oficiais da UA 

 Rascunho e revisar documentos, relatórios, 
correspondências, mensagens, perguntas, etc. em 
duas línguas oficiais de trabalho da UA, conforme 
podem ser atribuídos pelos supervisores; 

 Mantém um diário do Diretor / chefe e o informa 
adequadamente e oportunamente, Recebe e 
mantém a correspondência adequada na Divisão, 
Solicita ação,  

 Fornece suporte para o fornecimento de arranjos 
logísticos, implementação de atividades e 
fornecimento de atualizações, estabelece uma 

Diploma em serviços 
administrativos, gestão de 
escritório, secretariado e 
estudos relacionados com o 
escritório  
 
Licenciatura em Serviços 
Administrativos, Gestão de 
Escritórios, Estudos 
Relacionados com Secretária e 
Escritórios 

3 anos de experiência 
relevante de trabalho de 
secretariado bilíngue 
em organização 
pública, missão 
diplomática, 
organização 
internacional ou 
organizações não 
governamentais 
internacionais. 
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ligação eficaz com as partes interessadas internas 
e externas, acompanha as decisões da reunião e 
os resultados da correspondência e garante a sua 
implementação,  

 Elabora um esboço de comunicação de escritório 
de rotina e auxilia na compilação de dados e 
informações para fins de relatório, contribui para a 
criação, melhoria e manutenção de sistemas de 
registro e recuperação, mantém bons 
procedimentos de nomenclatura de arquivos de 
computador 

 Manter um sistema de arquivamento e registro 
adequado para todas as correspondências e 
documentos recebidos e enviados;  

  Rascunho de solicitações iniciais sobre 
fornecimento e manutenção de instalações e 
materiais de escritório 

2 anos de experiência 
relevante de trabalho 
de secretariado 
bilíngue em 
organização pública, 
missão diplomática, 
organização 
internacional ou 
organizações não 
governamentais 
internacionais. 

Assistente de registro sênior 
GSA3 

 Receber, registrar, processar e encaminhar 
correspondência / correspondência de entrada e 
saída para o destinatário relevante 

  Digitalize e digitalize correspondências e registros 
recebidos 

 Classifique, organize, mantenha, armazene e 
recupere registros de escritório com precisão  

 Criar e garantir registros apropriados de 
classificação eletrônica 

 Garantir a categorização dos registros de acordo 
com o Plano de Arquivo 

 Arquive todos os arquivos físicos, incluindo 
pessoal (aberto e confidencial), financeiro, 
arquivos jurídicos e garanta sua custódia segura 

 Garantir que elementos de metadados precisos de 
registros sejam capturados para upload no 

Um mínimo de Diploma em 
Office Management / 
Administration ou Records 
Management de uma 
instituição reconhecida.  

 
 
 
O diploma de bacharel em 
gestão de escritórios / 
administração ou gestão de 
registros de uma instituição 
reconhecida é necessário para 
ter 1 ano de experiência 
relevante em Registro / 
Gerenciamento de registros ou 
funções administrativas. 

3 anos de experiência 
profissional relevante 
em gerenciamento de 
registros / registros ou 
funções 
administrativas. 

1 ano na função de 
supervisão (se a 
posição envolver a 
função de supervisão, 
como supervisor de 
segurança, etc.)  
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sistema de registros eletrônicos para 
arquivamento eletrônico 

 Crie novas pastas e arquivos e descarte os 
arquivos antigos de acordo com o cronograma de 
retenção estabelecido 

 Mantenha os registros seguros e protegidos em 
um lugar adequado 

 Manter arquivos, garantir que os arquivos sejam 
armazenados de forma adequada e acessíveis  

 Mantenha um registro de todos os arquivos de 
saída para garantir que os documentos sejam 
devolvidos a tempo 

 Atender reuniões departamentais e garantir a 
distribuição de documentos de trabalho aos 
participantes da reunião.  

 Garantir a confidencialidade e a não divulgação de 
registros 

 Garantir que um sistema de arquivamento 
confiável, preciso e eficiente seja mantido de 
acordo com a Política de Gestão de Arquivos e 
Registros 

 Fornece respostas a perguntas por meio de 
pesquisa e recuperação de registros  

 Manter sistema de registros de movimentação de 
arquivos dentro do escritório 

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DE RECURSOS MOBILIZAÇÃO E DIVISÃO DE PARCERIAS 

Chefe de mobilização de 
recursos de planejamento 
estratégico e parcerias - P5 

• Coordenar o desenvolvimento, implementação e 
entrega do plano estratégico de longo e médio prazo 
do Secretariado do AfCFTA, consistente com a 
Agenda 2063 da União Africana; • Promover a 
institucionalização da cultura orientada para os 
resultados no Secretariado do AfCFTA; • Fornecer 

Mestrado ou equivalente em 
Economia, Finanças, Gestão 
de Projetos, Gestão 
Estratégica ou qualquer área 
de estudo relacionada  

doze (12) anos de 
experiência profissional 
relevante e 
progressivamente 
responsável em 
funções de 
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orientação estratégica às Direcções dentro do 
Secretariado do AfCFTA e a formulação dos planos 
de ação e orçamento das direções; 

• Monitorar e avaliar a implementação da estratégia 
em todo o Secretariado do AfCFTA • Produzir os 
relatórios periódicos necessários das atividades do 
Secretariado do AfCFTA e garantir que os prazos 
acordados para esses relatórios sejam estritamente 
cumpridos; 

 Gerenciar o desempenho do pessoal da 
Divisão de acordo com as regras e 
regulamentos da União Africana.  

 Gerenciar riscos dentro da divisão e 
recomendar estratégias de mitigação;  

 Construir parcerias continentais e globais 
relevantes para o mandato do Secretariado do 
AfCFTA;  

 Contribuir para o trabalho geral do 
Secretariado do AfCFTA desempenhando um 
papel eficaz na equipa de gestão sénior; • 
Desenvolver uma ferramenta de monitorização 
e avaliação na implementação do AfCFTA 
pelos Estados Partes; • Garantir a preparação 
de relatórios semestrais e anuais sobre o 
estado da implementação do AfCFTA no 
Secretariado, Comunidades Económicas 
Regionais e Estados Partes; 

 Facilitar a avaliação intermediária e final do 
plano estratégico do AfCFTA;  

 Liderar a consultoria e estudos de viabilidade 
dos projetos do Secretariado do AfCFTA;  

 Planejamento 
Estratégico, 
Monitoramento e 
Avaliação, dos quais 
sete (7) anos devem 
ser de nível gerencial. 
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 Participar de reuniões técnicas e estratégicas 
do Secretariado do AfCFTA;  

 

Oficial Sênior de 
Mobilização de Recursos e 
Parcerias (P3) 
 

 Contribuir para os esforços mais amplos da 
Divisão para garantir um ambiente propício para 
parcerias, incluindo através de melhorias nos 
sistemas de gestão do conhecimento, 
aprimoramento de sites internos e externos, 
iniciativas para promover ligações operacionais 
entre o Secretariado do AfCFTA e a CUA e outros 
órgãos 

 Capaz de comunicar estratégias de parceria e 
esforços para melhorar a qualidade dos dados e 
relatórios sobre mobilização de recursos e 
parceria. 

 Coordenar uma avaliação geral, inter alia, no que 
diz respeito ao retorno sobre o investimento e a 
identificação das melhores práticas, com vista a 
aumentar o impacto do futuro apoio para a 
mobilização de recursos do escritório de campo 

 Apoia o desenvolvimento de estratégias de 
mobilização de recursos voltadas para a 
arrecadação de receitas com o setor público-
privado, setor privado, doadores e filantropos  

 Liderar e executar materiais de defesa e apoio a 
pesquisas voltadas para o futuro para aumentar a 
capacidade das parcerias dos setores público e 
privado 

 Promover o trabalho em equipe e a comunicação 
entre os funcionários por meio de atividades de 
mobilização de recursos em todo o Secretariado 
do AfCFTA e outros órgãos da União 

 Mestrado Universitário em 
Economia, ou áreas de 
estudo relacionadas, de 
uma instituição 
reconhecida,  
OU 
 

 Licenciatura universitária 
em Economia ou áreas de 
estudo relacionadas de 
uma instituição 
reconhecida,  

7 anos de experiência 
de trabalho relevante 
em um ambiente 
internacional ou 
continental e 3 anos de 
experiência a nível de 
supervisão. A 
qualificação adicional 
ou superior em um 
campo relevante é uma 
vantagem adicional. 
 
10 anos de experiência 
profissional relevante 
em um ambiente 
internacional ou 
continental e três (3) 
anos de experiência em 
nível de supervisão 
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Oficial Sênior de 
Monitoramento e Avaliação 
(P3) 

 Desenvolver a estrutura geral, para 
monitoramento e avaliação do projeto, e atualizar 
a matriz do quadro lógico do projeto, em 
programas e implementação de estratégia em 
relação às metas e marcos principais (revisão de 
médio prazo do projeto, avaliação de impacto, 
avaliação final, sistema de coleta de dados, etc) 

 Garantir que os indicadores, metas, produtos e 
resultados do projeto contribuam e estejam 
alinhados com o Documento do Projeto, Acordo 
AfCFTA e outros documentos relevantes 

 Revisar e compilar relatórios de monitoramento, 
relatórios de progresso do projeto, relatórios de 
avaliação 

 Fornecer suporte técnico aos membros da equipe 
para todas as atividades relacionadas ao M&A 

 Projetar TOR, materiais de treinamento, materiais 
de comunicação relacionados ao projeto e 
Sistema de M&A 

Mestrado ou equivalente em 
Ciências Sociais, Estatística, 
Economia ou outras áreas 
relacionadas de uma 
universidade reconhecida 
 
OU 
 
Um diploma de bacharel 
universitário em Ciências 
Sociais, Estatística, Economia 
ou outra disciplina relevante. 

 

 

7 (sete) anos de 
experiência profissional 
relevante, dos quais 3 
(três) anos devem ser a 
nível de supervisão e 
na área de gestão de 
programa / projeto   
 
Ou  
 
10 (dez) anos de 
experiência profissional 
relevante, dos quais 3 
(três) anos devem estar 
em um nível de 
supervisão na área de 
trabalho de 
gerenciamento de 
programa / projeto 
 

Oficial Sênior de 
Planejamento Estratégico 
(P3) 
 

 Liderar e implementar o quadro de políticas de 
planejamento estratégico para cumprir as 
obrigações legais e as prioridades do AfCFTA 

 Conceber meios para garantir a garantia da 
qualidade, relatórios de revisão, estudos de linha 
de base e relatórios de avaliação. 

 Estabelecer procedimentos operacionais e 
práticas de trabalho em relação ao Planejamento 
Estratégico 

 Apoiar o Assistente de Finanças / Conformidade 
no monitoramento do progresso das atividades de 
gestão financeira 

 Direcionar a realização de pesquisas em questões 
específicas de relevância para AfCFTA 

 Mestrado Universitário em 
Economia, Parceria e 
Desenvolvimento 
Internacional, Cooperação 
Internacional, Gestão de 
Programas ou Projetos ou 
áreas de estudo 
relacionadas, de uma 
instituição reconhecida, 

OU 

 Licenciatura Universitária 
em Economia, 
Desenvolvimento 
Internacional ou áreas de 

7 (sete) anos de 
experiência profissional 
relevante em um 
ambiente internacional 
ou continental e 3 anos 
de experiência em nível 
de supervisão. 
 
10 (dez) anos de 
experiência profissional 
relevante em um 
ambiente internacional 
ou continental e 3 (três) 
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 Realizar uma análise detalhada das estratégias 
setoriais para identificar deficiências, 
oportunidades de sinergias e lições aprendidas  

 Garantir o alinhamento dos sistemas de relatórios 
corporativos, incluindo indicadores de impacto e 
resultados no Secretariado do AfCFTA  

 Contribuir para o desenvolvimento e gestão de 
produtos de conhecimento (gestão do 
conhecimento) do projeto 

 Explorar, projetar, desenvolver e explorar 
abordagens inovadoras para coleções de dados 

 Gerar e compartilhar lições aprendidas com 
métodos inovadores de coleta de dados de M&A 
com a equipe do projeto e além 

 Promove o trabalho em equipe e a comunicação 
entre os funcionários por meio do Planejamento 
Estratégico, em todo o Secretariado da AfCFTA e 
outros Órgãos da União 

estudo relacionadas, de 
uma instituição 
reconhecida. 

 

anos de experiência em 
um nível de supervisão. 

Auditor interno sênior [P3] 
 

 Realiza Auditoria Interna e Gestão de Risco, 
realiza auditorias internas do Secretariado 
AfCFTA  

 Fornecer diretrizes e princípios de auditoria, 
compreendendo e documentando processos de 
negócios, interpretando políticas e procedimentos 
financeiros, práticas de governança e obrigações 
regulatórias, avaliando o cumprimento de leis, 
políticas e procedimentos da União Africana  

 Apoiar a salvaguarda dos ativos, revisando os 
controles internos sobre esses ativos e verificando 
a existência de tais ativos 

 Identifique potenciais riscos operacionais, 
financeiros ou de conformidade que justifiquem a 
atenção da auditoria 

Mestrado em Auditoria ou 
Contabilidade ou Gestão 
Financeira ou Administração 
de Empresas ou disciplina 
relacionada  
 
Ou 
 
Bacharelado em Auditoria ou 
Contabilidade ou Gestão 
Financeira ou Administração 
de Empresas ou disciplina 
relacionada 
 
Uma certificação profissional 
relevante, ou seja, “Expert 

7 anos de experiência 
profissional, dos quais 3 
anos a nível de 
supervisão na área de 
Auditoria, Contabilidade 
e Finanças, dos quais 
pelo menos 5 anos 
devem ser em Auditoria 
 
Ou  
 
10 anos de experiência 
profissional, dos quais 
3 anos a cargo de 
supervisor na prática 
de auditoria, dos quais 
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 Contribuir para o desenvolvimento de um 
programa total de revisão interna e auditoria para 
o Secretariado do AfCFTA, determinando 
registros e atividades a serem analisados e 
planejando atribuições de trabalho para auditorias 
departamentais 

 Elaborar relatório de auditorias e aconselhar sobre 
os resultados da auditoria, participar na educação 
departamental e de funcionários na área de 
controles internos e política e no monitoramento 
das ações de auditoria realizadas pela gestão 

 Realizar a devida diligência contribui para o 
sucesso geral do Secretariado do AfCFTA, 
trabalhando como membro da equipa em 
auditorias e projectos especiais e 
desempenhando todas as outras funções e 
responsabilidades atribuídas. 

Comptable” ou designação de 
Contador Público Certificado / 
Oficial (por exemplo, ACCA, 
CPA, CIMA, CA, etc.) e 
afiliação a um órgão 
profissional relevante será uma 
vantagem adicional. 
 

pelo menos 5 anos 
deviam ser em 
auditoria. 

Oficial de Monitoramento e 
Avaliação (P2) 

 Implementar o plano de M&A do projeto para 
gerar informações regulares relacionadas ao 
andamento do projeto 

 Fornecer suporte técnico para a equipe do projeto 
na implementação do plano de M&A e estrutura 
de resultados. 

 Fazer a ligação com a implementação e gestão do 
projeto para coletar e analisar dados e determinar 
o progresso alcançado 

 Rastreie a produção do projeto e os resultados do 
nível de resultado periodicamente 

 Trabalhar em estreita colaboração com a equipe 
de implementação para aumentar sua capacidade 
de coleta de dados e relatórios adequados 

 Realizar o controle de qualidade das estratégias e 
abordagens de implementação do projeto 

Bacharelado em 
Monitoramento e Avaliação, 
Economia, Estatística, Estudos 
de Desenvolvimento, 
Demografia ou Finanças 
Públicas. 
 
OU 
 
Um mestrado universitário em 
Monitoramento e Avaliação, 
Economia, Estatística, Estudos 
de Desenvolvimento, 
Demografia ou Finanças 
Públicas. 
 
 

5 (cinco) anos de 
experiência profissional 
relevante nas áreas de 
Planejamento 
Estratégico, Gestão de 
Programas e Avaliação 
de Monitoramento 
dentro de uma 
organização 
internacional, com 
particular referência à 
situação africana. 
 
2 (dois) anos de 
experiência profissional 
relevante a nível de 
especialista nas áreas 
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 Auxiliar a equipe do projeto a preparar relatórios 
de período do projeto, fornecendo informações 
relacionadas ao M&A 

 Contribuir para o desenvolvimento e gestão de 
produtos de conhecimento (gestão do 
conhecimento) do projeto 

 Participar ativamente da comunidade global de 
prática em práticas inovadoras de M&A 

 Trabalhar em estreita colaboração com a Divisão 
de Comunicações para garantir que as lições 
aprendidas com as avaliações do projeto sejam 
documentadas de forma adequada 

de Planeamento 
Estratégico, Gestão de 
Programas e Avaliação 
de Monitorização numa 
organização 
internacional, com 
particular referência à 
situação africana 

Oficial de programa júnior 
(P1) 

 Monitorar e relatar sobre a implementação dos 
planos de trabalho de mobilização de recursos  

 Contribuir para a revisão contínua dos esforços de 
mobilização de recursos existentes e apoiar na 
documentação da estrutura  

 Acompanhar e fornecer orientação sobre o 
desenvolvimento e atualização de seus planos de 
mobilização de recursos e organizar reuniões 
sobre todos os planos para garantir a 
coordenação  

 Trabalhar com a equipe de monitoramento e 
avaliação para garantir a implementação dos 
planos de acordo com os padrões estabelecidos  

 Identifique a duplicação e contribua para a 
coordenação e troca de informações sobre a 
mobilização de recursos  

 Contribuir para a capacitação dos Estados Partes 
na área de mobilização de recursos e apoio a 
diálogos de financiamento estruturados 

 Manter relações e programas interdepartamentais 
eficazes para promover e fortalecer o apoio de 
financiamento coordenado 

Um diploma universitário em 
Um diploma universitário em 
Monitoramento e Avaliação, 
Economia, Estatística, Estudos 
de Desenvolvimento, 
Demografia ou Finanças 
Públicas ou disciplina 
relacionada  

2 anos de experiência 
profissional relevante. 
ou disciplina 
relacionada com pelo 
menos 2 anos de 
experiência profissional 
relevante.  
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MULHERES E JOVENS NO COMÉRCIO, E DIVISÃO PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS 

Chefe de Divisão - Mulheres 
e Jovens no Comércio e 
Pequenas e Médias 
Empresas [P5] 

 Fornecer orientação para o Setor para PMEs, 
Mulheres e Jovens no Comércio  

 Direccionado para o arranque de empresas de 
propriedade de jovens e mulheres, PME em ciclo 
de investimento ou outras entidades que 
implementam programas de formação profissional 

 Contribuir para o monitoramento eficiente de 
projetos e subvenções apoiados no setor de PME 
e responsável pela implementação dos projetos 
atribuídos 

 Contribuir para a coordenação da implementação 
das atividades do Setor com os Serviços de Apoio 

 Contribuir para o desenvolvimento da 
documentação e fornecimento de insumos 
necessários para a implementação das atividades 
do Setor 

 Responsável por avaliar e incorporar aspectos 
sociais nas atividades, incluindo empoderamento 
de mulheres e jovens, promoção de PMEs e 
aumento do impacto nas comunidades locais 

 Apoiar o diálogo e a cooperação entre as PMEs, 
os Estados Partes e outras partes interessadas do 
setor público e privado com o objetivo de 
identificar oportunidades de parceria e iniciativas 
conjuntas de desenvolvimento socioeconômico 

 Liderar análises qualitativas e quantitativas sobre 
a política relevante e desenvolvimentos externos, 
bem como o desempenho do setor 

Mestrado em Estudos de 
Gênero, Desenvolvimento, 
Economia, Direito, Estudos de 
Desenvolvimento ou área de 
estudo relacionada às 
Ciências Sociais 
 

12 anos de experiência 
apropriada na área 
relevante do trabalho, 
com forte 
conhecimento do 
contexto do 
Desenvolvimento 
Africano a nível 
nacional, regional ou 
internacional, dos quais 
pelo menos 7 anos 
devem ser a nível de 
gestão e 4 anos a nível 
de supervisão. 
 
É necessária 
experiência em gestão 
de programas de 
Desenvolvimento 
Juvenil  
 
5 anos de experiência 
no ciclo de 
gerenciamento de 
projetos, especialmente 
em monitoramento, 
avaliação e relatórios 
são essenciais. 
 
A experiência no 
desenvolvimento de 
programas, incluindo 
políticas, estratégias e 
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estruturas sobre o 
desenvolvimento da 
juventude, é essencial. 
 
Experiência em diálogo 
político a nível 
internacional, bem 
como construção de 
parcerias e mobilização 
de recursos 

Oficial Principal - Mulheres e 
Jovens no Comércio (P4) 
 

Liderar os esforços de desenvolvimento de novos 
projetos sobre Mulheres e Jovens no Comércio, 
incluindo o envolvimento com organizações parceiras 
e outras partes interessadas. 

Contribuir para os esforços de arrecadação de 
fundos, identificando oportunidades de financiamento 
e preparando notas conceituais e propostas; escrever 
relatórios de progresso para doadores 

Apoiar o Diretor do Programa e outros membros da 
equipe na divulgação de políticas, elaborando notas 
de políticas, planejando e realizando eventos de 
divulgação e apresentando os resultados aos 
formuladores de políticas 

Supervisionar os esforços de comunicação do 
Programa PME, escrevendo, editando e projetando 
materiais de divulgação; desenvolver e manter ainda 
mais o site e o site da intranet; e escrever e editar 
postagens de blog. 

Construir sistemas que melhorem a eficiência e a 
gestão interna do Programa PME. 

Mestrado ou Bacharelado em 
Administração de Empresas, 
Economia, Marketing, Políticas 
Públicas de Comércio 
Internacional ou outros 
estudos relacionados 

Dez (10) - Doze (12) 
anos  
 
de experiência 
relevante dos quais 
sete (7) anos a nível de 
gestão e quatro (4) 
anos a nível de 
supervisão. 
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Diretor Principal - PMEs 
(P4) 

Supervisionar os programas de crescimento e 
empreendedorismo das PME, incluindo, mas não se 
limitando a, 

Elaboração de Edital de Solicitação de Propostas de 
Financiamento 

Liderar esforços de desenvolvimento de novos 
projetos, incluindo envolvimento com organizações 
parceiras e outras partes interessadas. 

Contribuir para os esforços de arrecadação de 
fundos, identificando oportunidades de financiamento 
e preparando notas conceituais e propostas; escrever 
relatórios de progresso para doadores 

Apoiar o Diretor do Programa e outros membros da 
equipe na divulgação de políticas, elaborando notas 
de políticas, planejando e realizando eventos de 
divulgação e apresentando os resultados aos 
formuladores de políticas 

Supervisionar os esforços de comunicação do 
Programa PME, escrevendo, editando e projetando 
materiais de divulgação; desenvolver e manter ainda 
mais o site e o site da intranet; e escrever e editar 
postagens de blog. 

Construir sistemas que melhorem a eficiência e a 
gestão interna do Programa PME. 

Mestrado ou Bacharelado em 
Administração de Empresas, 
Economia, Marketing, Políticas 
Públicas de Comércio 
Internacional ou outros 
estudos relacionados 

Dez (10) - Doze (12) 
anos  
 
de experiência 
relevante dos quais 
sete (7) anos a nível de 
gestão e quatro (4) 
anos a nível de 
supervisão. 
 

Oficial de programa - 
Mulheres e Jovens no 
Comércio [P2] 

 Coordenar as partes interessadas nacionais para 
coletar e analisar informações sobre mulheres, 
jovens e PMEs 

Bacharel em Políticas 
Públicas, Direito, Gestão, 
Economia, Desenvolvimento 

5 anos de experiência 
relevante. 
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 Rascunho de termos de referências, documentos 
técnicos e outros relatórios  

 Planeje e participe de workshops, treinamentos e 
seminários como uma pessoa-recurso. 

 Desenvolver e entregar materiais de treinamento 

 Desempenhar outras funções conforme exigido 
pelo supervisor 

 Contribuir para a identificação e compartilhamento 
das lições aprendidas do Programa e das 
melhores práticas 

Internacional, Políticas 
Públicas, Estudos de Gênero, 
Sociologia, Estudos de 
Desenvolvimento, 
Administração Pública 
ou disciplina relacionada à 
juventude.  
 
 
Ou 
 
Mestrado em Políticas 
Públicas, Gestão, Economia, 
Desenvolvimento Internacional 
ou disciplina relacionada à 
juventude 
 

Experiência em 
responsabilidades de 
supervisão é uma 
vantagem adicional. 
 
 
 
É necessário ter pelo 
menos 2 anos de 
experiência profissional 
relevante. 

Oficial de programa 
júniorMulheres e jovens no 
comércio [P1] 
 

 Contribuir para a apresentação do apoio do 
Programa para aumentar a competitividade das 
PME aos Estados Partes do AfCFTA 

  Contribuir para o desenvolvimento e atualização 
dos planos e estratégias do Programa, incluindo a 
identificação e avaliação de riscos e implementar 
medidas de mitigação  

 Apoiar o Oficial Sênior do Setor para PMEs na 
coordenação do trabalho do Setor  

 Contribuir para o estabelecimento e manutenção 
de arquivo relacionado com as atividades do Setor 

 Trabalhar com o oficial do programa e parceiros 
do governo para desenvolver um plano de 
trabalho e orçamento para as atividades do 
projeto 

 Monitorar e apoiar a implementação de atividades 
de projeto de qualidade por meio de um 

Um diploma universitário em 
Economia, Ciência Política, 
Estatística, Administração 
Pública, Desenvolvimento 
Internacional, Comércio ou 
disciplina de ciências sociais 
relacionadas. 
 

2 anos de experiência 
profissional relevante 
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fornecimento ou coordenação de assistente 
técnico 

Oficial do SME (P2) 

 Apresentação do apoio do Programa para 
aumentar a competitividade das PMEs aos 
Estados Partes do AfCFTA 

 Desenvolvimento e atualização dos planos e 
estratégias do Programa, incluindo identificação e 
avaliação de riscos e implementação de medidas 
de mitigação 

 Apoiar o Oficial Sênior do Setor para PMEs na 
coordenação do trabalho do Setor  

 Contribuir para o estabelecimento e manutenção 
de arquivo relacionado com as atividades do Setor 

 Trabalhar com o oficial do programa e parceiros 
do governo para desenvolver um plano de 
trabalho e orçamento para as atividades do 
projeto 

 Monitorar e apoiar a implementação de atividades 
de projeto de qualidade por meio de um 
fornecimento ou coordenação de assistente 
técnico 

Mestrado ou Bacharelado em 
Administração de Empresas; 
Economia; Marketing; 
Comércio internacional e 
outros estudos relacionados 

5 anos de experiência 
relevante. 
 
Experiência em 
responsabilidades de 
supervisão é uma 
vantagem adicional. 
 
 
 
É necessário ter pelo 
menos 2 anos de 
experiência profissional 
relevante. 

Oficial de programa júnior - 
(PMEs) [P1] 
 

 Contribuir para a apresentação do apoio do 
Programa para aumentar a competitividade das 
PME aos Estados Partes do AfCFTA 

  Contribuir para o desenvolvimento e atualização 
dos planos e estratégias do Programa, incluindo a 
identificação e avaliação de riscos e implementar 
medidas de mitigação  

 Apoiar o Oficial Sênior do Setor para PMEs na 
coordenação do trabalho do Setor  

 Contribuir para o estabelecimento e manutenção 
de arquivo relacionado com as atividades do Setor 

 Trabalhar com o oficial do programa e parceiros 
do governo para desenvolver um plano de 

Um diploma universitário em 
Economia, Ciência Política, 
Estatística, Administração 
Pública, Desenvolvimento 
Internacional, Comércio ou 
disciplina de ciências sociais 
relacionadas. 
 

2 anos de experiência 
profissional relevante 
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trabalho e orçamento para as atividades do 
projeto 

 Monitorar e apoiar a implementação de atividades 
de projeto de qualidade por meio de um 
fornecimento ou coordenação de assistente 
técnico 

REVISÃO DE POLÍTICA E DIVISÃO DE PESQUISA 

Chefe da Análise e 
Pesquisa de Políticas do 
AfCFTA [P5] 
 

 Fornecer avaliações e análises independentes e 
objetivas das políticas dos Estados Partes em 
relação ao Acordo AfCFTA 

 Realizar análises de políticas AfCFTA 

 Preparar relatórios econômicos e estatísticos 

 Desenvolver Projetos Especiais 

Um mestrado em Economia, 
Estatística, Políticas Públicas, 
Estudos de Desenvolvimento 
ou outras áreas relevantes; 
 
 
 

Doze (12) anos de 
experiência profissional 
relevante em posições 
progressivamente 
responsáveis, com sete 
(7) anos de experiência 
gerencial em uma 
organização 
internacional que trata 
de questões relevantes 
e quatro (4) anos de 
experiência em uma 
função de supervisão. 
 
Treinamento em 
análise, pesquisa, 
revisão e formulação 
de políticas. 
 
Experiência 
comprovada na 
formulação de políticas 
e pesquisa. 
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Desenvolvimento e 
implementação da cadeia 
de valor [P4] 

 Colaborar com os Estados Membros da UA / 
Estados Partes e o setor privado no 
desenvolvimento da Cadeia de Valor para 
impulsionar a produção continental e o comércio 
intra-africano 

 Supervisionar a conceituação, planejamento e 
implementação do projeto, com foco no aumento 
da produtividade, impulsionando o 
desenvolvimento da cadeia de valor e 
formalização empresarial. 

 Liderar pesquisas sobre potenciais cadeias de 
valor regionais que poderiam ser estimuladas pelo 
AfCFTA 

 Trabalho na identificação dos desafios de 
implementação dos países africanos no comércio 
e desenvolvimento de cadeias de valor 

 Auxiliar no desenvolvimento de planos de projeto / 
notas conceituais ou termos de referência para o 
desenvolvimento de  

 Prestar assistência aos Estados Membros da UA / 
Estados Partes com iniciativas de capacitação 
para os decisores políticos para desempenharem 
um papel de liderança na política comercial e 
industrial 

 Faça a ligação com os RECs para garantir o 
alinhamento eficaz das suas estratégias 
industriais e oportunidades apresentadas pelo 
AfCFTA 

Mestrado em Economia, 
Economia Agrícola, 
Matemática, Estatística, 
Agronegócios, MBA ou outras 
áreas relacionadas 

Dez (10)anos de 
experiência dos quais 
seis (6) anos em nível 
gerencial etrês (3) anos 
no nível de supervisão. 
 
Ou  
 
TWelve (12)anos de 
experiência dos quais 
seis (6) anos em nível 
gerencial etrês (3) anos 
no nível de supervisão 

Coordenador Sênior da 
Academia AfCFTA [P3] 
 

 Aconselhar os Directores sobre questões 
estratégicas relacionadas com a Academia, 
incluindo a divulgação de informações 
relacionadas com o AfCFTA 

 Coordenar a colaboração com a Reitoria da 
Universidade Pan-Africana da UA em estudos 

Mestrado em Educação, 
Comércio, Comércio 
Internacional, MBA ou outros 
estudos relevantes  
 
Ou  

7 (sete) anos de 
experiência profissional 
relevante em um 
ambiente internacional 
ou continental e 3 anos 
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superiores e desenvolver o currículo de Direito 
Comercial do AfCFTA  

 Determinar (e manter sob revisão), monitorar e 
avaliar os padrões e desempenho da Academia e 
a aplicação do financiamento designado 

 Contribuir para aumentar a capacidade dos 
Estados membros para um melhor planejamento 
participativo do desenvolvimento, incluindo visão 
de longo prazo e formulação de políticas setoriais  

 Fortalecer a capacidade dos Estados Partes de 
desenvolver e adotar melhores abordagens para a 
formulação, gestão, monitoramento e avaliação de 
políticas comerciais  

 Desenvolver ferramentas de planejamento e 
programas de diálogo político e atividades 
voltadas para o aumento da capacidade dos 
jovens na África no campo do Direito do Comércio 
Internacional  

 
Bacharelado em Educação, 
Comércio, Comércio 
Internacional, MBA ou outros 
estudos relevantes  
 

de experiência em nível 
de supervisão. 
 
10 (dez) anos de 
experiência profissional 
relevante em um 
ambiente internacional 
ou continental e 3 (três) 
anos de experiência em 
um nível de supervisão.  

Eventos e Projetos 
Especiais [P3] 
 

 Para realizar pesquisas em uma ampla gama de 
tópicos de comércio internacional, conforme 
orientado pelo Secretário-Geral, fornecendo 
conhecimentos de pesquisa e habilidades de 
gestão, analítica, comunicação e representação 

 Aconselhar o Diretor sobre a execução de 
projetos prioritários e eventos de importância 
crítica para o Secretariado do AfCFTA  

 Avaliar o ambiente externo para identificar 
oportunidades para promover as prioridades do 
AfCFTA 

 Liderar e coordenar com colegas no Secretariado 
do AfCFTA e Estados Partes para identificar 
programas e implementar 

 Garantir e apoiar comunicações eficazes em 
projetos e eventos prioritários. 

Mestrado em gerenciamento 
de projetos, MBA, marketing, 
relações públicas, 
comunicação e outras áreas 
relevantes  
 
Ou 
 
Bacharel em gerenciamento 
de projetos, MBA, marketing, 
relações públicas, 
comunicação e outras áreas 
relevantes  
 

7 (sete) anos de 
experiência profissional 
relevante em um 
ambiente internacional 
ou continental e 3 anos 
de experiência em nível 
de supervisão. 
 
10 (dez) anos de 
experiência profissional 
relevante em um 
ambiente internacional 
ou continental e 3 (três) 
anos de experiência em 
um nível de supervisão. 
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Estatístico Sênior [P3] 
 

 Recolher dados de Estados Partes e não Estados 
Partes e garantir a recolha e transmissão regular 
e oportuna de dados 

 Projetar projetos de pesquisa que apliquem 
técnicas científicas válidas e utilizem informações 
obtidas de linhas de base ou dados históricos 
para estruturar análises descomprometidas e 
eficientes 

 Desenvolver e testar projetos experimentais, 
técnicas de amostragem e métodos analíticos. 

 Avalie as fontes de informação para determinar 
quaisquer limitações em termos de confiabilidade 
ou usabilidade 

 Investigue e resolva anomalias de dados com 
fontes de dados alternativas ou métodos 
estatísticos / econométricos quando apropriado. 

 Gerenciar bancos de dados estatísticos que 
cobrem uma gama de atividades estatísticas, 
dependendo da área de trabalho para a qual o 
candidato está atribuído 

 Garantir e manter a comparabilidade internacional 
dos dados, incluindo o gerenciamento adequado 
das mudanças metodológicas (por exemplo, a 
introdução de novas definições internacionais). 

 Rascunho de publicações / relatórios para análise 
estatística e econométrica 

Um mestrado universitário em 
estatística, matemática, 
economia ou áreas 
relacionadas com 
 

OU 
 

 
Graduação universitária em 
estatística, matemática, 
economia ou campos 
relacionados. 
 

7 (sete) anos de 
experiência 
progressivamente 
responsável na recolha, 
compilação, análise e 
divulgação de dados 
estatísticos ou área 
afim dos quais 3 anos a 
nível de supervisão.  
 
Ou  
 
10 (dez) anos de 
experiência, dos quais 
3 (três) anos em nível 
de supervisão 

Oficial sênior de revisão da 
política comercial [P3] 

 Desenvolver relacionamentos com uma variedade 
de partes interessadas, incluindo governo, 
indústria e negócios, para construir uma rede de 
informações e influência 

 Desenvolver e compartilhar a compreensão das 
prioridades da política comercial e identificar 
barreiras comerciais emergentes 

 Um mestrado em 
Economia, comércio 
internacional ou área de 
estudo relacionada 

Ou 
 

 Um diploma de bacharel 
em Economia, comércio 

Sete (7) anos de 
experiência nas áreas 
dede integração 
regional na África, 
questões de comércio 
internacionale três (3) 
anos no nível de 
supervisão. 
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 Abordar as barreiras comerciais específicas do 
país / questões de acesso ao mercado, 
influenciando por meio da rede estabelecida ou de 
outros canais relevantes 

 Contribuir para estratégias regionais para abordar 
questões regulatórias e de política comercial mais 
amplas do AfCFTA 

 Aconselhamento e prioridades onde o AfCFTA 
deve concentrar os seus recursos e atenção para 
abordar as prioridades da política comercial e as 
barreiras comerciais 

 Apoiar o desenvolvimento de experiência em 
política comercial em todo o continente 

internacional ou área de 
estudo relacionada 

 

Ou 
Dez (10) anos de 
experiência nas áreas 
dede integração 
regional na África, 
questões de comércio 
internacionale três (3) 
anos no nível de 
supervisão. 

Oficial de pesquisa sênior 
[P3] 

 Projetar e coordenar / conduzir pesquisas 
relevantes para políticas e desenvolver 
abordagens inovadoras para a implementação do 
Comércio Internacional  

 Projetar e coordenar / conduzir pesquisas 
relevantes para a política em outros aspectos do 
comércio internacional  

 Redigir relatórios de pesquisa projetados para 
influenciar a política e implementar advocacy 
usando os resultados da pesquisa, por meio da 
divulgação de relatórios, reuniões individuais, 
treinamento, participação em reuniões relevantes, 
etc. 

 Desenvolver e manter relações com as principais 
partes interessadas e interlocutores, a fim de 
construir redes através das quais aprender e 
compartilhar mensagens de advocacy 

 Contribuir para o desenvolvimento da pesquisa e 
a coordenação das atividades de pesquisa da 
Alert por meio do envolvimento com as partes 
interessadas internas e externas 

 Um mestrado em 
Economia, comércio 
internacional, Estatística ou 
uma área de estudo 
relacionada 

Ou 
 

 Um diploma de bacharel 
em economia, comércio 
internacional, estatística ou 
um campo de estudo 
relacionado 

 

Sete (7) anos de 
experiência nas áreas 
dede integração 
regional na África, 
questões de comércio 
internacionale três (3) 
anos no nível de 
supervisão. 
Ou 
Dez (10) anos de 
experiência nas áreas 
dede integração 
regional na África, 
questões de comércio 
internacionale três (3) 
anos no nível de 
supervisão. 
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Oficial de revisão de política 
comercial [P2] 
 

 Realizar pesquisas e análises e preparar 
relatórios sobre questões de política comercial 
relacionadas a áreas substantivas  

 Fornecer informações à administração e outras 
organizações intergovernamentais sobre questões 
substantivas de responsabilidade da Divisão 

  Contribuir para o desenvolvimento de material de 
treinamento. 

 Desenvolver conhecimentos em assuntos técnicos 
relacionados ao trabalho da Divisão 

 Trabalhe em estreita colaboração com a equipe 
de comunicações no desenvolvimento de 
materiais de promoção e divulgação para 
promover os resultados da pesquisa 

 Contribuir para as comunicações de toda a equipe 
e gestão do conhecimento, e participar de eventos 
e discussões em toda a organização sobre tópicos 
/ projetos comerciais 

 Um diploma de bacharel 
em economia, comércio 
internacional ou área de 
estudo relacionada 
 
 
Ou 

 Um mestrado em 
Economia, comércio 
internacional ou área de 
estudo relacionada 

 
 
 
 
 
 
5 (cinco) anos de 
experiência profissional 
relevante a nível 
nacional ou 
internacional 
 
2 (dois) anos de 
experiência profissional 
relevante a nível 
nacional ou 
internacional. 
 

Estatístico [P2] 
 

 Organiza, projeta, planeja e orienta a coleta e 
avaliação de dados estatísticos, incluindo análise, 
compilação e disseminação de estimativas de 
fluxos financeiros, selecionando e implementando 
métodos apropriados para processamento de 
dados 

 Participa do uso, desenvolvimento, 
implementação e gerenciamento de banco (s) de 
dados estatísticos 

 Fornece orientação, treinamento e suporte técnico 
em programas de coleta de dados, práticas 
nacionais e outras informações relacionadas. 

 Participa do desenvolvimento ou revisão de 
normas sobre conceitos estatísticos, definições e 
classificações, realizando pesquisas 

Licenciatura na área de 
Estatística, Matemática ou 
Economia ou outras disciplinas 
afins com formação em 
estatística básica e aplicada. 
Conhecimento de ciência da 
computação e sua aplicação 
ao trabalho estatístico também 
serão necessários. 

 
OU  
 
Os candidatos devem ter um 
Mestrado Universitário e 2 
(dois) anos de experiência na 
área da Estatística, 

Os candidatos devem 
ter pelo menos 5 
(cinco) anos de 
experiência profissional 
relevante a nível 
nacional ou 
internacional 
 
Ou  
 
Os candidatos devem 
ter pelo menos 2 (dois) 
anos de experiência 
profissional relevante a 
nível nacional ou 
internacional. 
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QUALIFICAÇÃO MÍNIMA DE 

EDUCAÇÃO 
EXPERIÊNCIA 

metodológicas sobre a medição de finanças 
ilícitas. 

 Avalia a qualidade e aconselha integração de 
dados e cálculos para análise  

 Pesquise novos dados e fontes de dados para 
expandir a cobertura do banco de dados para a 
implementação do Acordo AfCFTA  

 Contribuir para melhorar e aumentar a eficiência 
da coleta e processamento de dados 

Matemática ou Economia ou 
outras disciplinas afins com 
formação em Estatística 
Básica e Aplicada. 
Conhecimento de ciência da 
computação e sua aplicação 
ao trabalho estatístico também 
serão necessários. 
 

 

Oficial Júnior de Revisão da 
Política Comercial [P1] 
 

 Realizar pesquisas sobre uma série de questões 
específicas relacionadas ao comércio com as 
partes interessadas relevantes para fornecer 
entradas para os resultados, conforme necessário 

 Acompanhe os principais desenvolvimentos de 
políticas relacionadas ao comércio, prepare 
resumos de políticas e notas conforme necessário 

 Organizar e auxiliar na preparação de workshops, 
diálogos e outros eventos; 

 Identificar oportunidades de comunicação e 
rascunhar conteúdo para material de 
comunicação 

 Apoiar o trabalho da Equipe de Política, bem 
como contribuir para as discussões internas do 
AfCFTA relacionadas à Política de Comércio 

Um diploma de bacharel em 
economia, comércio 
internacional ou área de estudo 
relacionada 
 

Dois (2) anos de 
experiência profissional 
relevante nas áreas de 
integração regional em 
África, questões de 
comércio internacional. 
 

AfCFTA - AU LIAISON DIVISION 

Chefe do Escritório de 
Ligação da UA do AfCFTA 
(P5) 

 Uma rede interactiva funcional e plataforma de 
política no Secretariado do AfCFTA, reunindo 
todas as partes interessadas relevantes e que 
informa as estratégias, quadros e iniciativas 
continentais.  

 Supervisionar, coordenar e monitorar a 
implementação das decisões da Unidade de 
Ligação do AfCFTA  

Mestre em Administração de 
Empresas; Administração 
pública; Negócios 
internacionais; Estudos de 
desenvolvimento ou estudos 
relevantes 
 
 

Doze (12) anos de 
experiência profissional 
relevante em posições 
progressivamente 
responsáveis, com sete 
(7) anos de experiência 
gerencial em uma 
organização 
internacional que trata 
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 Certifique-se de que existe uma coordenação 
adequada na harmonização das actividades 
AfCFTA com as da CUA  

 Coordenar e monitorizar a implementação das 
decisões do Secretariado do AfCFTA em estreita 
colaboração com a CUA, Subcomité do CRP no 
Secretariado do AfCFTA para as suas 
contribuições, inclusão e adopção antes de 
reportar a outros Órgãos da UA;  

de questões relevantes 
e quatro (4) anos de 
experiência em uma 
função de supervisão. 
 
Treinamento em 
análise, pesquisa, 
revisão e formulação 
de políticas. 
 
Experiência 
comprovada na 
formulação de políticas 
e pesquisa. 

 
Coordenador do REC (P4) 

 Garantir que haja coordenação adequada na 
harmonização das atividades do AfCFTA com as 
das RECs 

 Garantir que as CERs estejam bem informadas 
sobre as decisões tomadas para evitar qualquer 
duplicação. 

 Estabelecimento de uma rede interactiva funcional 
e plataforma de política no Secretariado do 
AfCFTA, reunindo todas as partes interessadas 
relevantes e que informa as estratégias, quadros 
e iniciativas continentais.  
 

Mestre em Administração de 
Empresas; Administração 
pública; Negócios 
internacionais; Estudos de 
desenvolvimento ou estudos 
relevantes 

Dez (10)anos de 
experiência dos quais 
seis (6) anos em nível 
gerencial etrês (3) anos 
no nível de supervisão. 
 
Ou  
 
TWelve (12)anos de 
experiência dos quais 
seis (6) anos em nível 
gerencial etrês (3) anos 
no nível de supervisão 

Assistente Administrativo - 
Escritório de Ligação 
[GSA5] 

 Fornece suporte operacional da divisão em tempo 
hábil, auxilia no planejamento de atividades, 
prepara cronogramas de trabalho operacional e 
acompanha a implementação 

 Coordena e / ou se envolve em assistência 
técnica e / ou trabalho logístico, 

Diploma em Gestão de 
Negócios, Administração de 
Empresas ou qualquer área 
relacionada de uma instituição 
de ensino reconhecida  
 
 

3 anos de experiência 
profissional relevante 
em trabalho 
administrativo e / ou de 
secretariado. 
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 Auxilia na criação, melhoria e manutenção de 
processos e sistemas operacionais, 

 Prepara a comunicação do escritório em nível 
operacional e fornece atualizações e relatórios 
preliminares 

 Auxilia na compilação e manutenção de dados e 
informações para elaboração, execução e 
acompanhamento de orçamentos e atividades 

 Faz a ligação com o HRMD e outra divisão para 
fornecer suporte em primeira mão em áreas como, 
mas não se limitando a, Protocolo, Aquisições e 
Gestão de Viagens; Gerenciamento de licenças, 
gerenciamento de contratos, gerenciamento de 
orçamento; questões de interpretação, tradução e 
arranjo do local, respectivamente 

 
Candidatos titulares do 
diploma de Bacharel em 
Gestão de Negócios, 
Administração de Empresas 
ou qualquer área relacionada 
de uma instituição de ensino 
reconhecida  
 

2 anos de experiência 
profissional relevante 
em trabalho 
administrativo e / ou de 
secretariado. 
 

 



 CARGO GRAU FUNÇÕES E RESPONSABILIDADE REQUISITO DE 

QUALIFICAÇÃO 

DIRECTOR P5 
Esta é uma posição sénior na estrutura de 

Gestão da Universidade Pan-Africana. 

Reportando ao Reitor, o titular desta 

posição será o Director-Geral responsável 

pela supervisão de todos os programas 

académicos, de planeamento e 

desenvolvimento da Pan-Africana Virtual e 

da E-University. O incumbente assegurará 

igualmente a execução das decisões do 

Conselho DE PAU e a gestão e 

administração corrente da PAVEU. 

Ela/ele será especificamente responsável 

pelo seguinte: 

i. Responsável pela gestão eficaz do 

pessoal, das finanças, da 

propriedade, dos equipamentos e 

das instalações da PAVEU; 

ii. Elaborar e apresentar relatórios de 

actividade à Reitoria 

trimestralmente e apresentar 

anualmente os resultados da 

PAVEU e do seu pessoal; 

iii. Assegurar a execução e o 

acompanhamento periódico do 

plano plurianual de 

desenvolvimento estratégico;  

iv. Supervisionar a preparação do 

orçamento e dos relatórios 

financeiros; 

v. Assegurar a autorização e a 

libertação dos fundos previstos no 

orçamento aprovado e servir de 

gestor orçamental para a sua 

utilização; 

vi. Com a aprovação do Reitor, 

assinem acordos relativos a 

doações voluntárias ou 

contribuições para a Universidade 

virtual; 

vii. Supervisionar o planeamento e o 

desenvolvimento de programas, 

 

Qualificações 

• Titular de doutoramento 

numa disciplina relevante 

com doze (12) anos de 

experiência de trabalho 

relevante pós-qualificação, 

dos quais sete (7) anos 

devem ser de gestão com 

cinco (5) anos de 

exposição a funções de 

supervisão 

• Experiência comprovada 

em tecnologias 

educacionais e 

gestão/coordenação de 

programas 

 

Competências e 

competências 

• Excelentes habilidades de 

elaboração e apresentação 

de relatórios; 

• Excelentes competências 

analíticas e de resolução de 

problemas 

• Bom planeamento e 

competências 

organizacionais; 

• Experiência de gestão, 

excelentes competências 

interpessoais e capacidade 

de organizar e motivar os 

outros e de trabalhar num 

ambiente multicultural a 

partir de diversos círculos 

eleitorais; 

• Experiência do ambiente 

do ensino superior em 

África. 

• Capacidade de 

desenvolver e delegar 

objectivos, planos e acções 

claros do programa, 

incluindo orçamentos, que 



políticas, procedimentos e 

directrizes do curso; 

viii. Planeje a avaliação e revisão dos 

programas do curso e do 

desenvolvimento do currículo 

ix. Estabelecer a ligação com as 

agências nacionais, regionais, 

continentais e internacionais de 

acreditação e de garantia da 

qualidade;  

x. Coordenar os processos de 

avaliação para a contratação de 

consultores, tais como 

especialistas em matéria de 

assuntos, instrutores, etc., e 

formular recomendações sobre a 

sua posse; 

xi. Participar como membro do 

conselho E senado DE PAU; 

xii. Execute qualquer outra 

tarefa/responsabilidade atribuída. 

 

sejam consistentes com as 

estratégias acordadas 

• Capacidade para preparar 

orçamento, relatório de 

progresso, plano de 

trabalho e apresentar para a 

sua adopção 

• Capacidade de conduzir, 

supervisionar, orientar, 

desenvolver e avaliar 

eficazmente o pessoal 

• Provas de um estilo de 

liderança e 

profissionalismo éticos, 

transparentes, justos e 

fiáveis; 

• Capacidade demonstrada 

de ser inovadora, 

engenhosa e orientada para 

a acção; 

• Demonstrar habilidades de 

liderança em equipe na 

gestão de mudanças e 

transição; 

 

• Conhecimento das normas 

nacionais, regionais e 

internacionais de 

acreditação e garantia de 

qualidade e 

processos 

 

 

Língua  

• A proficiência numa das 

línguas de trabalho da UA 

(árabe, inglês, francês, 

português e espanhol) e a 

fluência noutra(s) língua(s) 

da UA é uma vantagem 

adicional. 

 

  



POSICION

A O 

TÍTULO 

GR

AU 

FUNÇÕES E RESPONSABILIDADE REQUISITO DE 

QUALIFICAÇÃO 

Coordenado

r de 

Programas 

Académicos 

P4 
O Coordenador dos Programas Académicos prestará 

apoio à coordenação, facilitação e implementação de 

serviços académicos de acordo com as políticas e 

procedimentos relevantes, bem como com as 

prioridades, prazos e limitações de financiamento da 

PAVEU.  

Ela/ele será especificamente responsável pelo 

seguinte: 

i. Em coordenação com outro pessoal 

relevante, desenvolver e implementar 

processos, procedimentos e orientações 

para o ensino e a aprendizagem; 

ii. Gerir o recrutamento, as admissões, o registo 

e as revisões dos estudantes para certificação 

nos diferentes programas de curso;  

iii. Gere, em consulta com o director, toda a 

programação do curso; 

iv. Responsável pelo agendamento de exames 

finais, exames de curso conjunto e otimização 

do tamanho da classe; 

v. Analisar as qualificações, o recrutamento e o 

desempenho de todos os instrutores e 

facilitadores do curso; 

vi. Supervisionar todas as actividades de ensino 

e aprendizagem, incluindo o 

acompanhamento do desempenho dos 

instrutores do curso e de outros funcionários 

envolvidos na prestação do curso;  

vii. Trabalha em estreita colaboração com o 

director para compilar dados, gerar 

relatórios substantivos e analisar tendências 

e formular recomendações em 

conformidade;   

viii. Desenvolver manuais electrónicos e 

actualizáveis para a formação de facilitadores 

e outros instrutores; 

ix. Ser o depositário de todos os registos 

académicos; 

Qualificações 
• Titular de doutoramento 

numa disciplina relevante 

com doze (12) anos de 

experiência de trabalho 

relevante pós-qualificação, 

dos quais sete (7) anos 

devem ser de gestão com 

cinco (5) anos de exposição 

a funções de supervisão 

• Experiência comprovada 

em gestão/coordenação de 

programas académicos 

 

Competências e 

competências 

• Competências para 

estabelecer e manter 

relações de trabalho 

eficazes com o corpo 

docente, o pessoal, outros 

departamentos, estudantes e 

o público; 

• Habilidade em apresentar 

ideias e conceitos 

oralmente e por escrito; 

• Capacidade de gerir vários 

projectos e inspirar os 

outros a atingir os 

objectivos; 

• Capacidade Planejar e 

organizar estudantes e 

actividades de 

aprendizagem  

• Capacidade de trabalhar 

em um ambiente aberto e 

de equipe usando 

abordagens colaborativas; 

• Capacidade de concentrar 

o corpo docente e o pessoal 

na aprendizagem dos 

estudantes; 

• Capacidade de 

comprometer-se a 



x. Execute qualquer outra 

tarefa/responsabilidade atribuída. 

estabelecer, manter e 

avaliar programas 

educacionais colaborativos 

 

Língua  

A proficiência numa das 

línguas de trabalho da UA 

(árabe, inglês, francês, 

português e espanhol) e a 

fluência noutra(s) língua(s) 

da UA é uma vantagem 

adicional. 

 

  



CARGO GRAU FUNÇÕES E 

RESPONSABILIDADE 

REQUISITO DE 

QUALIFICAÇÃO 

OFICIAL SÊNIOR DE 

DESENVOLVIMENTO 

DE CONTEÚDO  

 

P3 
Reportando ao Reitor, o titular desta 

posição conduzirá o processo de 

desenvolvimento curricular e 

facilitará o desenho instrutivo como 

recurso para a Universidade. O papel 

também serve um duplo propósito de 

servir como consultor de ensino para a 

fraternidade no nível universitário, 

mas também para garantir que o 

currículo permaneça inovador, 

receptivo e inovador. 

Ela/ele será especificamente 

responsável pelo seguinte: 

i. Supervisionar o processo de 

desenvolvimento do currículo 

para novos programas de 

cursos on-line; colaborar mais 

com especialistas e equipes de 

assuntos para planear, 

projetar, desenvolver, 

implantar e dar suporte a 

novos programas 

programáticos e currículos de 

cursos; ajudar no processo de 

concepção do currículo em 

toda a universidade com as 

partes interessadas relevantes, 

a fim de garantir que o 

currículo se mantém 

actualizado e centrado no 

mercado; 

ii. Garantir que todos os cursos e 

componentes do curso sejam 

centrados nos alunos, 

adequados para impulsionar 

os resultados de aprendizagem 

pretendidos, cumprir todos os 

padrões universitários, os 

requisitos de direitos de autor 

e acessibilidade e as 

directrizes de design 

universais; 

iii. Consultar o corpo docente e os 

instrutores para garantir que o 

Qualificações 

• Mestrado em oito (8) 

anos de experiência 

relevante ou sete (7) 

anos com Doutorado 

em Tecnologias 

Educativas, 

Administração, 

Gestão de Projectos, 

Recursos Humanos e 

outros campos 

relevantes 

• Experiência na 

concepção, 

desenvolvimento, 

execução e avaliação 

das actividades de 

aprendizagem.  

• Familiaridade e 

experiência no uso do 

sistema de 

gerenciamento de 

aprendizado. 

• Experiência em 

desenvolvimento de 

estratégia, seja como 

líder ou parte de uma 

equipe.  

 

Competências e 

competências 

• Competências para 

estabelecer e manter 

relações de trabalho 

eficazes com o corpo 

docente, o pessoal, 

outros departamentos, 

estudantes e o 

público; 

• Forte experiência 

prática na 

implementação de 

projectos adquirida 

através do 

envolvimento com 



conteúdo do curso, as 

actividades e avaliações de 

aprendizagem activa estejam 

alinhados com os objectivos 

curriculares, os resultados dos 

alunos e os objectivos de 

aprendizagem; 

iv. Aplicar as melhores práticas 

no Design Universal para 

aprender a auxiliar o corpo 

docente no desenvolvimento 

de materiais para seus cursos 

on-line acessíveis; 

v. Aplicar o design de 

experiência construtivista e de 

aprendizagem para melhorar a 

aprendizagem em todos os 

níveis e categorias do curso; 

vi. Realizar análises de 

necessidades e pesquisas 

sobre alunos e contextos 

específicos ao ambiente 

universitário; 

vii. Desenvolver 

treinamentos/workshops e 

recursos para o corpo docente 

para melhorar as práticas 

instrucionais e o projeto do 

curso; criar um repositório de 

conhecimento para o corpo 

docente, incluindo tutoriais 

on-line, vídeos, actividades e 

outros materiais para auxiliar 

o corpo docente com 

ferramentas de ensino e 

aprendizagem on-line; 

desenvolver ferramentas e 

manuais para instrutores do 

curso; 

viii. Realizar análises de qualidade 

do curso, conduzir sessões de 

feedback dos pares, conduzir 

sessões de coaching 

individuais com facilitadores e 

funcionários, fornecer 

recomendações para a 

organizações 

internacionais; 

• Competências 

didácticas 

comprovadas 

adquiridas através do 

ensino e do 

desenvolvimento 

curricular; 

• Competências 

comprovadas de 

investigação e escrita, 

como reflectidas em 

artigos e relatórios de 

projectos revistos 

pelos pares; 

• Capacidade de 

conduzir e garantir a 

garantia de qualidade 

dos programas 

académicos 

• Bom conhecimento 

dos processos de 

desenvolvimento de 

conteúdo de 

eLearning e design 

instrutivo 

 

Língua  

A proficiência numa 

das línguas de 

trabalho da UA 

(árabe, inglês, francês, 

português e espanhol) 

e a fluência noutra(s) 

língua(s) da UA é 

uma vantagem 

adicional. 

 



melhoria do curso e promover 

boas práticas de ensino e 

aprendizagem com tecnologia; 

ix. Fornecer apoio ao corpo 

docente na elaboração e 

implementação de avaliações 

de cursos on-line; auxiliar os 

departamentos académicos na 

documentação e melhoria com 

base em seus dados de 

avaliação programática 

x. Manter o currículo e os 

projectos de design instrutivo 

actualizados; 

xi. Execute qualquer outra 

tarefa/responsabilidade 

atribuída. 

 

CARGO GRAU FUNÇÕES E RESPONSABILIDADE REQUISITO DE 

QUALIFICAÇÃO 

RESPONSÁVEL 

SÉNIOR DE 

SERVIÇOS DE 

APOIO AO 

FORMANDO 

P3 
Reportando ao Director, o titular desta 

posição garantirá que os serviços de suporte 

ao aluno, como suporte a tutoriais, suporte 

administrativo, suporte a aconselhamento, 

suporte a bibliotecas, suporte técnico, os 

serviços de orientação e pré-admissão aos 

serviços de pós-graduação são 

disponibilizados aos alunos. Além disso, o 

titular será responsável pela identificação e 

mitigação dos problemas técnicos associados 

ao acesso aos materiais do curso.  

Ela/ele será especificamente responsável pelo 

seguinte: 

i. Desenvolver e simplificar os 

processos administrativos 

relacionados com o apoio à admissão, 

registo de cursos online, registo 

biométrico, registo online de 

estudantes e fornecer aos professores 

e estudantes acesso a tecnologias de 

cursos, classificação, recolha e 

apresentação de credenciais/crachás, 

Qualificações 

• Mestrado em oito 

(8) anos de 

experiência 

relevante ou sete (7) 

anos com 

Doutorado em um 

campo relevante 

• Experiência em 

trabalhar com 

sistemas DE TI e 

bancos de dados 

com a capacidade 

de gerar relatórios e 

padrões, e 

pesquisar, analisar e 

sintetizar 

informações e 

dados. 

 

Competências e 

competências 

• Capacidade de 

comunicar de forma 

clara e eficaz, por 

escrito e oralmente. 



etc., de acordo com os requisitos do 

curso; 

ii. Organizar e garantir um 

acompanhamento contínuo do curso e 

apoio atempado aos estudantes e 

professores ao utilizar módulos de 

cursos online e sistemas de 

fornecimento para proporcionar uma 

experiência de aprendizagem 

ininterrupta; 

iii. Analisar o feedback do corpo docente, 

alunos, desenvolvedores de conteúdo 

e equipe de suporte para melhorar a 

confiabilidade e o desempenho de 

componentes de cursos on-line, 

ferramentas de criação de conteúdo e 

sistemas de entrega; 

iv. Desenvolver e supervisionar um 

sistema online de apoio ao 

aconselhamento dos estudantes em 

questões como questões académicas e 

psicossociais; 

v. Desenvolver, garantir a acessibilidade 

e fornecer orientação à biblioteca 

online da universidade, que deverá 

incluir outros serviços como o Acesso 

Remoto, Serviços de Deficiência, 

Cursos Curtos, Ligação à Biblioteca e 

outros; 

vi. Desenvolver directrizes para pesquisa 

em áreas como referenciação e 

citação, direitos autorais e plágio, 

guias de assunto, E-Teses, recursos de 

acesso aberto e outros; 

vii. Coordenar a disponibilidade e 

actualização de vários recursos 

educacionais online, como Catálogo 

Online, Repositório Digital, Livros 

Electrónicos, Periódicos Electrónicos, 

Descoberta EBSCO, e outros; 

viii. Formar e supervisionar uma equipa de 

assistentes e funcionários a tempo 

• Fortes 

competências 

analíticas e 

raciocínio; 

• Capacidade de 

interpretar 

informações e 

comparar uma série 

de opçõeses; 

• Utilizador 

qualificado de 

software educativo 

• Capacidade de 

agrupar e analisar 

dados 

• Capacidade de 

liderar e 

desenvolver a 

capacidade de uma 

equipa 

• Boas competências 

analíticas e de 

tomada de decisão. 

• Conhecimento/co

mpreensão de uma 

universidade ou de 

um ambiente de 

ensino superior, 

incluindo a 

aprendizagem à 

distância. 

 

 

 

 

LINGUA  

A proficiência numa 

das línguas de 

trabalho da UA 

(árabe, inglês, 

francês, português e 

espanhol) e a 

fluência noutra(s) 

língua(s) da UA é 

uma vantagem 

adicional 



parcial para fornecer serviços de 

forma económica, conforme descrito 

acima; 

ix. Execute qualquer outra 

tarefa/responsabilidade atribuída. 

 

  



CARGO GRAU FUNÇÕES E RESPONSABILIDADE REQUISITO DE 

QUALIFICAÇÃO 

DESIGNER 

INSTRUTIVO 

P3 
Reportando-se ao Coordenador de 

Desenvolvimento de Conteúdo, o detentor 

desta posição trabalhará como parte de uma 

equipe principalmente para projetar e 

desenvolver cursos e módulos para ambientes 

de aprendizagem on-line, híbridos e 

aprimorados pela Web e fornecer 

conhecimento e orientação sobre o uso de 

diversas aplicações de tecnologia educacional 

on-line. A função secundária da posição 

consiste em conceber e desenvolver materiais 

multimédia para uso instrutivo na Pan-

Africana Virtual e na E-University. 

Ela/ele será especificamente responsável pelo 

seguinte: 

i. Trabalhar com desenvolvedores de 

conteúdo do curso e especialistas em 

assuntos e outros funcionários 

relevantes para avaliar as 

necessidades instrucionais, 

estabelecer cronogramas para a 

conclusão do projeto, identificar os 

resultados desejados e executar o 

processo de desenvolvimento de 

conteúdo ADDIE; 

ii. Prestar assistência aos programadores 

de conteúdos de cursos e especialistas 

em matéria de assuntos e outros 

funcionários na concepção de cursos e 

programas online e combinados, 

incluindo a articulação dos objectivos 

de aprendizagem, o desenvolvimento 

de avaliações e tarefas e o 

planeamento de actividades de 

aprendizagem; 

iii. Conceber, editar e produzir materiais 

didácticos para apoiar professores e 

estudantes , incluindo texto, áudio, 

vídeo e multimédia interativa, 

dependendo das necessidades do 

programa e/ou curso; 

Qualificações 

• Mestrado em 

design instrutivo, 

tecnologia 

educacional ou 

campo relevante 

semelhante 

• Mínimo de três (3) 

anos de experiência 

de trabalho em 

design instrutivo 

 

Competências e 

Habilidades 

• Proficiência em 

sistemas de gestão 

de aprendizagem 

(LMS) 

• Compreensão de 

práticas 

recomendadas do 

projecto do Web 

site 

• Excelente gestão 

de projectos e 

competências 

organizacionais 

• Habilidades de 

design visual, 

experiência com 

plataformas de 

design, como o 

InDesign 

• Excelentes 

competências de 

comunicação escrita 

e oral, incluindo a 

capacidade de 

transmitir 

eficazmente 

informações 

técnicas a colegas 

não técnicos 

• Capacidade de 

pensar criticamente 



iv. Escrever scripts e desenvolver 

storyboards para vídeos e outros 

produtos multimédia, filmar e editar 

vídeos de campo e baseados em 

estúdio para produtos de formação, 

utilizando tecnologia profissional de 

vídeo e áudio; 

v. Servir como Produtor técnico de 

flebinas ao vivo e outros eventos 

baseados na nuvem, originários do 

estúdio de televisão e de outros locais; 

vi. Garante que todos os conteúdos 

multimédia instrucionais cumprem ou 

excedem as normas de acessibilidade 

da Web; 

vii. Apresenta as partes interessadas da 

Universidade à gama de Recursos 

Educativos Abertos (OER), materiais 

de cursos de custo zero e baixo, 

especificamente livros didácticos, 

vídeos, testes e software; 

viii. Execute qualquer outra 

tarefa/responsabilidade atribuída. 

• Conhecimento 

aprofundado das 

teorias de 

aprendizagem e dos 

modelos de design 

instrutivo 

• Competências de 

planeamento de 

aulas e currículos 

 

LINGUA  

A proficiência numa 

das línguas de 

trabalho da UA 

(árabe, inglês, 

francês, português e 

espanhol) e a 

fluência noutra(s) 

língua(s) da UA é 

uma vantagem 

adicional 

 

  



CARGO GRAU FUNÇÕES E RESPONSABILIDADE REQUISITO DE 

QUALIFICAÇÃO 

TÉCNICO 

EDUCACIONAL 

 

P2 
Reportando-se ao Coordenador de 

Desenvolvimento de Conteúdo, o titular desta 

posição trabalhará como parte de uma equipe 

principalmente para fornecer suporte de 

design instrutivo e tecnologia instrutiva para 

cursos on-line e híbridos. A posição das 

funções secundárias é desenvolver e facilitar 

o design instrutivo, a tecnologia instrutiva e o 

treinamento para o corpo docente, com foco 

na pedagogia da aprendizagem on-line. 

Ela/ele será especificamente responsável pelo 

seguinte: 

i. Desenvolver, coordenar e facilitar 

sessões de treinamento, workshops, 

flebinas e outras oportunidades que 

ajudam o corpo docente a integrar 

design e tecnologias instrucionais que 

aprimoram a experiência de ensino e 

aprendizagem em ambientes de 

aprendizagem on-line; 

ii. Recomendar a combinação 

apropriada de pedagogia e tecnologia 

no currículo do curso, com base nas 

teorias atuais de desenho instrutivo e 

nas melhores práticas educacionais; 

iii. Aconselhar o corpo docente na 

adopção/implementação de 

tecnologias de ensino e aprendizagem 

para fins de fornecimento de instrução 

online; 

iv. Pesquisar, recomendar, criar e 

implementar tecnologias e 

ferramentas educacionais 

apropriadas, ao mesmo tempo em que 

auxilia o corpo docente no 

desenvolvimento, avaliação e 

avaliação do curso; 

v. Administrar, orientar e fornecer 

treinamento e suporte ao Sistema de 

Gerenciamento de Aprendizado da 

Universidade (Moodle) e outras 

Qualificações 

• Mínimo de 

bacharelado 

universitário em 

design instrutivo, 

tecnologia 

educacional ou 

campo relevante 

semelhante 

• Mínimo de três (3) 

anos de experiência 

de trabalho em 

desenvolvimento e 

implementação de 

e-learning 

 

Competências e 

competências 

• Capacidade de 

trabalhar em 

colaboração 

• Ter excelentes 

habilidades 

organizacionais, de 

resolução de 

problemas, de 

comunicação e 

interpessoais 

• Capacidade de 

trabalhar com 

funcionários de 

todos os níveis 

• Capacidade de 

trabalhar com 

padrões 

internacionais de 

qualidade 

• Ter um alto nível 

de LITERACIA 

EM TI/TIC 

• Bom conhecimento 

e compreensão das 

ferramentas e 

práticas de 

aprendizagem 



tecnologias de aprendizado para 

funcionários, facilitadores de cursos e 

alunos 

vi. Eduque e ajude as partes interessadas 

da universidade a garantir que os 

materiais de cursos digitais, os 

projectos multimédia e a tecnologia 

de instrução estão em conformidade 

com as normas internacionais atuais 

das pessoas com deficiência e servem 

como um especialista na matéria da 

acessibilidade. 

vii. Manter o conhecimento actual da 

investigação relativa ao ensino 

superior, às tecnologias emergentes, à 

pedagogia digital, às aplicações 

móveis, ao design universal e à teoria 

da aprendizagem. 

viii. Colaborar com vários Institutos PAU 

para aumentar a sensibilização, o 

envolvimento e a avaliação do design 

e tecnologia instrutivo; 

ix. Execute qualquer outra 

tarefa/responsabilidade atribuída. 

suportadas pela 

tecnologia 

• Bom conhecimento 

da pedagogia 

baseada na Web, 

dos padrões de e-

learning e da 

legislação 

pertinente ao 

projeto e à entrega 

de cursos on-line 

• Capacidade de 

treinar e fornecer 

apoio e-Learning ao 

pessoal 

 

LINGUA  

A proficiência numa 

das línguas de 

trabalho da UA 

(árabe, inglês, 

francês, português e 

espanhol) e a 

fluência noutra(s) 

língua(s) da UA é 

uma vantagem 

adicional 

 

  



CARGO GRAU FUNÇÕES E RESPONSABILIDADE REQUISITO DE 

QUALIFICAÇÃO 

ACOMPANHAMENT

O E AVALIAÇÃO 

OFICIAL 

P2 
Sob a supervisão do director, o detentor desta 

posição será responsável pela concepção e 

implementação dos sistemas de 

monitorização e avaliação e pela 

comunicação dos resultados às partes 

interessadas a vários níveis.  

Ela/ele será especificamente responsável pelo 

seguinte: 

i. Liderar e assegurar a qualidade de 

todos os componentes de 

monitoramento e avaliação e gestão 

do conhecimento da Universidade; 

ii. Assegurar a integração das 

actividades de acompanhamento e 

avaliação (M&E) em todas as 

actividades e componentes de e-
learning; 

iii. Supervisionar/liderar a recolha, 

elaboração de relatórios e análise de 
dados e informações. 

iv. Acompanhar e avaliar os progressos 

realizados no sentido de atingir os 

objectivos anuais do plano de 

trabalho e os resultados esperados, 

incluindo a selecção dos indicadores 

de progresso e o acompanhamento 

dos progressos realizados na sua 
realização; 

v. Assistir o director e o Coordenador 

dos Programas Académicos na 

preparação dos planos de trabalho e 

na selecção dos indicadores de 

progresso e dos planos de 

implementação anuais, tendo em 

conta os requisitos de M&E do 
projeto; 

vi. Recolher dados para o plano anual de 

M&E e utilizar os dados para 

melhorar o desempenho da 

universidade; 

vii. Adaptar e aplicar ferramentas e 

técnicas para melhorar a qualidade e 

Qualificações 

• Mínimo de 

Bacharelado em 

Administração de 

Empresas, 

Economia ou 

Campo Relacionado 

pela Universidade 

• Mínimo de três (3) 

anos de experiência 

de trabalho na 

concepção e 

implementação da 

M&E no ensino 

superior  

• A experiência em 

e-learning será um 

activo 

 

Competências e 

Competências 

• Capacidade de 

conceber 

ferramentas e 

estratégias para a 

recolha, análise e 

produção de dados 

de relatórios; 

• Capacidade de 

estabelecer, 

construir e manter 

relações de trabalho 

eficazes com o 

pessoal para 

facilitar o 

fornecimento de 

apoio à Gestão e 

Aprendizagem do 

Conhecimento 

• Excelentes 

habilidades 

analíticas e 

organizacionais 

• Competências 

comprovadas em 

matéria de TIC, 



a utilização dos dados para a tomada 

de decisões; 

viii. Compilar informações sobre as lições 

aprendidas e a especialização dentro 
e fora do projeto; 

ix. Execute qualquer outra 
tarefa/responsabilidade atribuída. 

especialmente no 

desenvolvimento de 

software MIS 

utilizando software 

de base de dados; 

• Capacidade de 

analisar dados 

utilizando 

ferramentas 

estatísticas 

•  Excelente 

conhecimento da(s) 

metodologia(s) de 

monitorização e 

avaliação 

• Excelentes 

habilidades de 

comunicação escrita 

e oral 

 

LINGUA  

A proficiência numa 

das línguas de 

trabalho da UA 

(árabe, inglês, 

francês, português e 

espanhol) e a 

fluência noutra(s) 

língua(s) da UA é 

uma vantagem 

adicional 

  
 

 

 

  



CARGO GRAU FUNÇÕES E RESPONSABILIDADE REQUISITO DE 

QUALIFICAÇÃO 

RESPONSÁVEL 

PELA TECNOLOGIA 

DA INFORMAÇÃO 

P1 
Reportando ao Director, o titular desta 

posição coordenará a administração de 

serviços de tecnologia da informação (TI) 

para uma ou mais áreas designadas da 

Universidade.  

Ela/ele será especificamente responsável pelo 

seguinte: 

i. Gerir serviços tecnológicos que 

satisfaçam os requisitos operacionais 

na(s) área(s) designada(s) da 

Universidade; 

ii. Servir como principal elo DE 

LIGAÇÃO DE TI com administração 

sénior, corpo docente, pessoal e 

estudantes na(s) área(s) designada(s) 

para compreender e interpretar as 

necessidades dos clientes; 

iii. Orientar e coordenar a implementação 

local de operações, projectos e 

programas de TI da Universidade, 

assegurando o alinhamento dos 

serviços DE TI com as necessidades 

de negócios da(s) área(s) e a adesão 

aos princípios estabelecidos de gestão 

de projectos e às melhores práticas de 

gestão; 

iv. Fornecer liderança técnica numa 

variedade de actividades altamente 

especializadas relacionadas com 

projectos que exijam conhecimentos 

especializados em áreas técnicas 

específicas para sistemas e serviços 

centrais de tecnologia da informação; 

v. Analisar contratos de fornecedores e 

coordenar compras DE TI (hardware, 

software e serviços) para garantir a 

implantação eficaz de soluções 

alinhadas às necessidades do usuário; 

vi. Participar na documentação e 

implementação de políticas e 

Qualificações: 

• É preferível a 

licenciatura em 

informática, 

sistemas de 

informação ou 

campos 

relacionados 

• Mínimo de dois (2) 

anos de experiência 

de pós-graduação 

em função das 

tecnologias da 

informação 

 

Competências e 

Habilidades 

• Capacidade de 

colaborar e 

trabalhar 

eficazmente com 

uma ampla gama de 

círculos eleitorais 

no ambiente 

universitário  

• Conhecimento 

actualizado sobre 

novos sistemas, 

informações, 

software, hardware 

e actualizações 

• Capacidade de 

desenvolver pedidos 

e avaliar propostas 

em referência à 

tecnologia de 

serviços de 

informação de 

ponta. 

• Fortes 

competências 

interpessoais e de 

comunicação e a 

capacidade de 

trabalhar 

eficazmente com 



procedimentos operacionais 

normalizados compatíveis com os da 

universidade, a fim de assegurar o 

funcionamento eficaz de uma 

organização; 

vii. Executar decomposição e projeto 

funcionais, implementar e suportar 

módulos de software front-end e 

back-end; 

viii. Participar do desenvolvimento de 

ofertas de Catálogo de Serviços DE 

TI, Acordos de Nível de Serviço e 

Acordos de Nível Operacional 

compatíveis com as necessidades da 

Universidade; 

ix. Manter a moeda do conhecimento no 

que diz respeito à tecnologia, 

equipamento e/ou sistemas de última 

geração relevantes; 

x. Execute qualquer outra 

tarefa/responsabilidade atribuída. 

uma vasta gama de 

círculos eleitorais 

numa comunidade 

diversificada 

• Excelentes 

habilidades de 

comunicação escrita 

e oral 

 

LINGUA  

A proficiência numa 

das línguas de 

trabalho da UA 

(árabe, inglês, 

francês, português e 

espanhol) e a 

fluência noutra(s) 

língua(s) da UA é 

uma vantagem 

adicional 

  



CARGA GRAU FUNÇÕES E RESPONSABILIDADE REQUISITO DE 

QUALIFICAÇÃO 

OFICIAL DE APOIO 

E-LEARNING 

P1 
Reportando-se ao Responsável Sénior de 

Serviços de Apoio ao Cliente, o titular desta 

posição irá apoiar os serviços de apoio ao 

formando, tais como apoio de tutorial, acesso 

ao material do curso, análise de comunicação 

e aprendizagem e monitorizar o progresso do 

formando e responder aos desafios do 

formando.  

Ela/ele será especificamente responsável pelo 

seguinte: 

i. Identificar problemas técnicos com o 

acesso aos materiais do curso e à 

infra-estrutura de tecnologia 

suportada, assumir a propriedade de 

acções correctivas imediatas e 

supervisionar as resoluções de 

problemas; 

ii. Desenvolver e implantar a Análise de 

Aprendizagem para monitorar a 

realização das tarefas dos alunos e 

observar seu próprio progresso no 

curso; 

iii. Criar um sistema de suporte de 

eLearning baseado na Web que tenha 

em conta as dificuldades dos alunos 

em aprender e outras questões com 

que se deparem;  

iv. Elaborar relatórios especializados que 

mostrem o progresso dos alunos, o 

estado do LMS e quaisquer outros 

relatórios necessários à instituição, 

utilizando módulos de relatórios 

especializados oferecidos pelo LMS 

ou outros gerados pelo 

Administrador; 

v. Desenvolver e monitorizar a 

estratégia de comunicação através das 

notificações geradas pelo LMS para 

os alunos; 

Qualificações 

• Licenciatura em 

Tecnologia da 

Informação ou um 

campo relevante 

• Um mínimo de 

dois (2) anos de 

experiência de 

trabalho no uso e 

suporte de 

tecnologias 

educacionais on-

line e no trabalho 

com equipe 

académica 

 

Competências e 

Habilidades 

• Capacidade de 

comunicar de forma 

clara e eficaz, por 

escrito e oralmente. 

• Comunicação 

demonstrada e 

habilidades 

interpessoais com a 

capacidade de 

produzir 

comunicações 

claras e precisas que 

são apropriadas 

para o público-alvo 

• Capacidade de 

desenvolver um 

sistema de suporte 

de eLearning 

baseado na Web 

para uma melhor 

experiência dos 

alunos 

• Capacidade de 

monitorar o 

progresso dos 

alunos no sistema 

de gerenciamento 

de aprendizado 



vi. Criar mecanismos de apoio ao tutorial 

do aluno ao longo do período de 

estudo através da Internet no LMS ou 

noutros meios de comunicação; 

vii. Configurar firewalls, servidores 

proxy, servidores de aplicativos, 

servidores de banco de dados; 

viii. Investigação e desenvolvimento de 

sistemas em linha para apoiar o 

desenvolvimento de competências 

práticas e a avaliação automatizada; 

ix. Execute qualquer outra 

tarefa/responsabilidade atribuída. 

• Boas competências 

analíticas e 

organizacionais; 

• Capacidade de 

manter uma 

operação eficaz do 

equipamento DE TI 

• Capacidade de 

coletar, analisar 

dados e preparar 

relatórios. 

 

LINGUA  

A proficiência numa 

das línguas de 

trabalho da UA 

(árabe, inglês, 

francês, português e 

espanhol) e a 

fluência noutra(s) 

língua(s) da UA é 

uma vantagem 

adicional 

 

  



CARGO GRAU FUNÇÕES E RESPONSABILIDADE REQUISITO DE 

QUALIFICAÇÃO 

ADMINISTRADOR 

DE SISTEMAS LMS 

P1 
Reportando ao Director de Desenvolvimento 

de Conteúdo e Serviços de Aprendizagem, o 

detentor do cargo fornecerá liderança técnica 

no apoio ao sistema de gestão de 

aprendizagem (LMS) da PAVIU. Esta 

posição é responsável pelo apoio, concepção, 

desenvolvimento, implementação, entrega, e 

manutenção de conteúdo, activos e outros 

recursos usados para funções instrucionais. 

Ela/ele será especificamente responsável pelo 

seguinte: 

i. Liderar com a rotina e operação 

diária, uso e configuração do LMS. E 

todas as ferramentas de suporte, 

conteúdo e tecnologias, funções, 

usuários, segurança, notificações 

internas do sistema e outras contas de 

utilizador de tecnologia de instrução; 

ii. Identificar e comunicar oportunidades 

para melhorias no processo e na 

qualidade, fornecendo feedback sobre 

a utilização, defeitos e melhorias 

sugeridas; 

iii. Lidera especialistas em suporte 

curricular para garantir uma resolução 

eficiente e eficaz dos problemas e 

tendências do curso, criando e 

mantendo fluxos de trabalho de 

sistema e processo; 

iv. Mantém procedimentos e políticas 

para garantir a segurança e a 

integridade dos sistemas/redes. 

v. Criar logins de usuário conforme 

necessário e atribuir permissões de 

usuário, criar e gerenciar estruturas de 

usuário, incluindo a criação de grupos 

de usuários e coortes de aprendizado; 

vi. Gerir a inscrição no curso, incluindo o 

acompanhamento do progresso; 

Qualificações 

• Licenciatura em 

Tecnologia da 

Informação ou um 

campo relevante 

• Um mínimo de 

dois (2) anos de 

experiência de 

trabalho na 

administração LMS 

na universidade  

 

Competências e 

Habilidades 

• Capacidade de 

comunicar de forma 

clara e eficaz, por 

escrito e oralmente. 

• Demonstrar 

habilidades 

interpessoais  

• Capacidade de 

manter a segurança 

e a integridade do 

sistema 

• Capacidade de 

trabalhar em 

colaboração com 

especialistas em 

conteúdo para uma 

apresentação ideal 

do curso 

• Capacidade de 

comunicar 

conceitos técnicos 

complexos nos 

termos do leigo 

• Capacidade de 

solucionar e 

resolver problemas 

técnicos 

• Capacidade de 

recolher, analisar 

dados e acompanhar 

o progresso dos 

cursos. 



vii. Fornecer assistência para resolução de 

problemas aos utilizadores 

relativamente ao início de sessão no 

LMS e ao acesso a cursos. 

viii. Rever e monitorizar o desempenho do 

sistema. 

ix. Trabalhar com o técnico instrutivo e 

os designers instrucionais para 

solucionar e resolver problemas 

técnicos relacionados ao acesso ao 

LMS e ao conteúdo do curso; 

x. Garantir que a distribuição e a versão 

mais recentes do sistema operacional 

do servidor estejam actualizadas e que 

todos os componentes de segurança 

sejam actividades, etc.; 

xi. Adquirir e manter o conhecimento da 

tecnologia actual, tal como se aplica 

ao software e sistemas LMS; 

xii. Execute qualquer outra 

tarefa/responsabilidade atribuída. 

 

LINGUA  

A proficiência numa 

das línguas de 

trabalho da UA 

(árabe, inglês, 

francês, português e 

espanhol) e a 

fluência noutra(s) 

língua(s) da UA é 

uma vantagem 

adicional 

 

  



CARGO GRAU FUNÇÕES E RESPONSABILIDADE REQUISITO DE 

QUALIFICAÇÃO 

ADMINISTRADOR 

LMS ASSISTENTE 

GSA 5 
Reportando ao Administrador do LMS , o 

titular desta posição será responsável pelo 

fornecimento de apoio técnico, administração 

e utilização do Sistema de Gestão de 

Aprendizagem PAVEU. 

Ela/ele será especificamente responsável pelo 

seguinte: 

i. Apoiar o administrador do LMS 

na administração de cursos e na 

divulgação ao corpo docente; 

ii. Preparar dados de curso, 

tabelas de lista e/ou outros 

ficheiros compatíveis com 

formatação adequada para 

carregamento administrativo 

para a base de dados LMS; 

iii. Ajudar a desenvolver, criar e 

actualizar guias do usuário, 

folhetos e tutoriais em vídeo 

para tecnologia de instrução; 

iv. Fornecer suporte no Laboratório 

DE TI à equipe e instrutores 

usando computadores, scanners, 

impressoras e uma variedade de 

ferramentas de cursos baseadas 

em software e tecnologia na 

Web; 

v. Trabalhar com o corpo 

docente procurando consultas 

para desenvolver outros 

materiais de aprendizagem 

(não-LMS); 

vi. Desenvolver e manter bases 

de dados e conceber e 

desenvolver páginas Web; 

vii. Gerenciar documentos 

grandes para digitalização e 

impressão, digitalizar 

materiais impressos para 

conversão para outros 

programas como Word e 

Qualificações 

• Licenciatura em 

Tecnologia da 

Informação ou um 

campo relevante 

• Experiência em 

gestão LMS na 

universidade  

 

Competências e 

Habilidades 

• Capacidade de 

comunicar de forma 

clara e eficaz, por 

escrito e oralmente. 

• Demonstrar 

habilidades 

interpessoais  

• Capacidade de 

manter a segurança 

e a integridade do 

sistema 

• Capacidade de 

trabalhar em 

colaboração com 

especialistas em 

conteúdo para uma 

apresentação ideal 

do curso 

• Capacidade de 

desenvolver páginas 

da Web e manter 

bancos de dados 

• Capacidade de 

desenvolver 

materiais de 

comunicação, 

tutoriais em vídeo e 

preparar dados do 

curso para o LMS  

 

LINGUA  

A proficiência numa 

das línguas de 

trabalho da UA 

(árabe, inglês, 



Acrobat e digitalizar slides, 

fotografias e outras imagens; 

viii. Gerenciar a administração de 

outras contas de produtos para 

solicitações de novas contas do 

corpo docente e da equipe; 

ix. Execute qualquer outra 

tarefa/responsabilidade 

atribuída. 

francês, português e 

espanhol) e a 

fluência noutra(s) 

língua(s) da UA é 

uma vantagem 

adicional 

 

  



CARGO GRAU FUNÇÕES E RESPONSABILIDADE REQUISITO DE 

QUALIFICAÇÃO 

ASSISTENTE 

ADMINISTRATIVO 

GSA 4 
Ela/ele será especificamente responsável pelo 

seguinte: 

i. Coordenar as funções do escritório 

administrativo e outros eventos 

especiais; 

ii. Organizar reuniões departamentais, 

preparar suas agendas e preparar 

pacotes para tais reuniões; 

iii. Compilar, transcrever e distribuir atas 

de reuniões; 

iv. Desempenhar funções de escritório 

geral, como encomendar suprimentos, 

manter sistemas de banco de dados de 

gerenciamento de registos e executar 

trabalhos básicos de manutenção de 

livros;  

v. Preparar respostas para 

correspondência que contenha 

inquéritos de rotina; 

vi. Arquivar e recuperar documentos, 

registos e relatórios departamentais; 

vii. Preparar e rever correspondência, 

relatórios e memorandos e distribuir 

para indivíduos ou grupos 

apropriados; 

viii. Manter registos de acordos, MOU e 

decisões departamentais importantes 

ix. Gerir a tradução de documentos 

relevantes para as línguas 

PAVIU/PAU, conforme necessário; 

x. Receber, armazenar e manter o 

inventário dos materiais e 

equipamentos de escritório, solicitar e 

providenciar o reparo e a manutenção 

dos equipamentos de escritório; 

xi. Estabelecer contacto com o 

departamento de Viagens e Finanças 

para organizar viagens; 

xii. Fazer reservas em hotéis e salas de 

reuniões, transportes, serviços de 

catering, pagamento de subsídios e 

Qualificações 

• Certificado prévio 

de ensino 

secundário e 

diploma em 

administração ou 

domínios conexos 

Uma qualificação 

superior (diploma 

universitário ou 

diploma de pós-

graduação) será 

uma vantagem 

• Mínimo de cinco 

(5) anos de 

experiência de 

trabalho relevante 

em função da 

administração numa 

organização 

internacional 

 

Competências e 

Habilidades 

• Demonstrar 

profissionalismo 

• Competências 

conceituais, 

analíticas e 

inovadoras 

altamente 

desenvolvidas para 

a resolução de 

problemas 

• Bom planeamento 

e competências 

organizacionais 

• Concentração, 

precisão e trabalho 

sob supervisão 

mínima 

• Respeito da 

confidencialidade e 

das boas relações 

públicas 



coordenação logística para eventos 

departamentais; 

xiii. Agendar nomeações para a 

administração departamental sénior;  

xiv. Execute qualquer outra 

tarefa/responsabilidade atribuída. 

• Excelentes 

habilidades 

interpessoais e 

capacidade de 

trabalhar em um 

ambiente 

multicultural  

• Boas habilidades 

de comunicação  

• Excelente 

conhecimento das 

organizações 

internacionais  

• Literacia no 

computador 

 

LINGUA  

A proficiência numa 

das línguas de 

trabalho da UA 

(árabe, inglês, 

francês, português e 

espanhol) e a 

fluência noutra(s) 

língua(s) da UA é 

uma vantagem 

adicional 

 

  



CARGO GRAU FUNÇÕES E RESPONSABILIDADE REQUISITO DE 

QUALIFICAÇÃO 

SECRETÁRIO 

BILINGUE 

GSA 4 
i. Tipo e documentos de prova-leitura, 

relatórios, correspondências, 

mensagens, consultas, etc., conforme 

exigido pelos supervisores 

designados;  

ii. Elaborar respostas às 

correspondências de rotina para a 

assinatura dos supervisores;  

iii. Receber 

convidados/visitantes/funcionários e 

fornecer-lhes informações básicas 

sobre questões e procedimentos 

relevantes;  

iv. Manter um sistema de arquivo e 

gravação adequado para todas as 

correspondências e documentos 

recebidos e enviados;  

v. Atender e filtrar chamadas 

telefónicas/mensagens de e-mail e 

garantir o acompanhamento com 

supervisores e parceiros; 

vi. Manter um diário actualizado das 

nomeações para supervisores e outros 

quadros superiores da divisão;  

vii. Manter o equipamento em boas 

condições de utilização e comunicar 

defeitos de manutenção e outras 

acções necessárias;  

viii. Fornecer apoio administrativo de 

rotina diário a várias unidades de 

trabalho do 

Departamento/Divisão/Unidades 

designado;  

ix. Realizar serviços de recepção sempre 

que necessário;  

x. Execute qualquer outra 

tarefa/responsabilidade relevante 

atribuída. 

Qualificações 

• Um mínimo de 

diploma em 

Serviços 

Administrativos, 

Gestão de 

Escritórios, 

secretaria e clerical 

relacionados e 

estudos 

• Um mínimo de 

cinco (5) anos de 

experiência de 

secretariado 

relevante num 

governo, sector 

público ou 

organização 

internacional 

• O primeiro grau 

em Ciências Sociais 

seria uma vantagem 

adicional. 

 

Competências e 

Habilidades 

• Excelentes 

habilidades 

interpessoais e de 

comunicação 

• Bom conhecimento 

do funcionamento 

das organizações 

internacionais 

• Experiência em 

gestão de escritórios 

e organização de 

reuniões com várias 

partes interessadas 

• Experiência em 

trabalhar com 

multi-stakeholders. 

• Excelentes 

competências de 

comunicação oral e 

escrita, tanto em 



inglês como em 

francês; 

• Capacidade 

comprovada de 

utilizar linguagem 

clara e concisa na 

correspondência, 

bem como 

incluindo conteúdo 

adequado para 

o objectivo e o 

público-alvo na 

preparação de 

resumos e relatórios 

escritos; 

• Boas competências 

interpessoais, 

capacidade 

organizacional e 

gestão do tempo; 

• Boas habilidades 

de computador, 

incluindo excelente 

processamento de 

texto, proficiência 

com e-mail e 

aplicações de 

internet experiência 

em usar programas 

como MS Word, 

Excel e Power 

Point. 

 

LINGUA  

Proficiência em pelo 

menos dois dos 

idiomas de trabalho 

da UA com inglês e 

francês preferidos. 

O conhecimento de 

mais ou de várias 

outras línguas de 

trabalho seria uma 

vantagem adicional 

 

  



CARGO GRAU FUNÇÕES E RESPONSABILIDADE REQUISITO DE 

QUALIFICAÇÃO 

MOTORISTA GSA 1 
Ela/ele será especificamente responsável pelo 

seguinte: 

i. Veículos de condução de escritório 

para o transporte de pessoal 

autorizado e entrega e recolha de 

correio, documentos e outros 

elementos que possam ser atribuídos; 

ii. Reunir o pessoal oficial e os visitantes 

do aeroporto, proceder, sempre que 

necessário, a viagens de campo, a um 

regime de vistos e formalidades 

aduaneiras;  

iii. Garante uma poupança de custos 

através da utilização adequada do 

veículo através da manutenção precisa 

dos registos/registos diários do veículo 

para viagens oficiais (quilometragem 

diária e outros documentos 

relacionados), fornecimento de 

entradas para a preparação dos planos 

e relatórios de manutenção do veículo;  

iv. Assegurar uma manutenção diária 

adequada do veículo atribuído através 

de pequenas reparações atempadas, de 

reparações importantes, de mudanças 

atempadas de óleo, de verificação dos 

pneus, dos travões, lavagem dos 

veículos e manutenção dos veículos 

atribuídos em condições de limpeza e 

realização de verificações de 

manutenção de rotina diárias nos 

veículos, para garantir que os veículos 

estão em bom estado de 

funcionamento e comunicar 

imediatamente qualquer avaria dos 

veículos ao supervisor;  

v. Garantir a disponibilidade de todos os 

documentos/fornecimentos 

necessários, incluindo o seguro de 

veículos, os registos de veículos e o 

mapa da cidade/país, o kit de primeiros 

socorros e as peças sobresselentes 

necessárias;  

Qualificações 

• Certificado de Saída da 

Escola Mínima ("Nível 

O"). Uma qualificação 

mais elevada será uma 

vantagem; 

• Carta de condução 

válida  

• Treinamento defensivo e 

VIP para condução e/ou 

treinamentos mecânicos e 

conhecimento de 

aplicativos de 

computador são uma 

vantagem 

Habilidades e 

experiência 

• .Experiência de trabalho 

de três (3) anos como 

condutor numa 

organização 

internacional, com um 

registo de condução 

seguro. 

• Capacidade de trabalhar 

sob supervisão mínima, 

pró-activa e pode manter 

sempre a 

confidencialidade; 

• Capacidade de trabalhar 

num ambiente 

multicultural com 

integridade, flexibilidade 

e compromisso 

• Ter uma boa gestão do 

tempo e excelentes 

competências 

interpessoais com a 

capacidade de realizar 

múltiplas tarefas e 

trabalhar sob pressão 

com uma vasta gama de 

indivíduos e instituições 

• Conhecimento de regras 

e regulamentos de 

condução, protocolo de 



vi. Assegurar que sejam tomadas todas as 

medidas imediatas exigidas pelas 

regras e regulamentos em caso de 

envolvimento em acidentes; 

vii. Execute qualquer outra 

tarefa/responsabilidade relevante 

atribuída. 

motorista e cortesias, 

estradas e condições 

locais e capacidades de 

condução defensiva. 

• Estar familiarizado com 

o ambiente geográfico, 

social e cultural de 

Yaoundé, nos Camarões. 

 

LINGUA  

A proficiência numa das 

línguas de trabalho da UA 

(árabe, inglês, francês, 

português e espanhol) e a 

fluência noutra(s) 

língua(s) da UA é uma 

vantagem adicional 
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