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Descrição: Recrutamento de um consultor individual para assegurar a gestão do
Projeto Competitividade para o Desenvolvimento do Turismo (CDT)
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O Governo de Cabo Verde negociou com a Associação Internacional para
Desenvolvimento (IDA) do Grupo Banco Mundial o financiamento do projeto de
Competitividade para Desenvolvimento do Turismo (PCDT), no montante total de
US$ 5,000,000.
O projeto tem por objetivo promover um sector turístico competitivo e diversificado
como base para uma nova fase de crescimento inclusivo do país. Para atingir esse
propósito, o projeto contribuirá para melhorar a capacidade de atrair e gerir
investimentos de médio e grande porte que criem emprego e riqueza de forma
sustentável na economia.
O Governo pretende aplicar parte dos recursos para recrutamento de um consultor
individual, a tempo integral, para assegurar a gestão do Projeto Competitividade para
o Desenvolvimento do Turismo (CDT). O projeto está sendo implementado através da
Unidade de Gestão de Projetos Especiais (UGPE) do Ministério das Finanças (MF),
em estreita colaboração com as diversas entidades beneficiárias que compõem o sector
do turismo e gestão de investimentos, assim como entidades representativas do sector
privado.
A UGPE convida os consultores individuais elegíveis e qualificados a apresentarem a
sua candidatura para o cargo de gestor de projeto, fornecendo dados e informações que
confirmem a sua experiencia e capacidade técnica necessária para desempenhar o
referido cargo.
Uma Carta de Manifestação de Interesse e Curriculum Vitae indicando,
nomeadamente, a descrição de atribuições semelhantes, experiência e referência em
serviços semelhantes são necessárias.
Os critérios de seleção são os seguintes:
 Grau académico mínimo de licenciatura, o mestrado será uma mais valia em áreas
relevantes para projeto;
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Pelo menos cinco anos de experiencia profissional comprovada em projetos de
complexidade semelhante;
 Experiência comprovada de gestão de projetos com financiamento de organismos
internacionais;
 Experiência comprovada de pelo menos 5 anos na indústria e/ou projetos de
investimentos de turismo;
 Experiencia comprovada na colaboração com pequenas e médias empresas e no
envolvimento com o sector privado;
 Domínio da língua portuguesa, inglesa e francesa, escrita e falada;
 Excelente capacidade de comunicação e de relacionamento com o sector público
e privado;
 Capacidade organizativa, de diálogo e de dinamização de equipas e instituições;
 Disponibilidade imediata.
7. Os consultores devem ter em atenção o paragrafo 9 das diretrizes do Banco Mundial
Diretrizes: Selection and Employment of Consultants by World Bank Borrowers,
January 2011 revised 2014 (“Consultant Guidelines”), estabelecendo a política do
Banco Mundial sobre conflito de interesses.
8. O Consultor individual será selecionado em conformidade com os procedimentos
especificados nas Guidelines: Selection and Employment of Consultants by World
Bank Borrowers edição de 2011 e revisão de Julho de 2014 e de acordo com a
modalidade de seleção de consultores individuais (IC).
9. Os interessados poderão obter informações adicionais sobre o concurso através dos
endereços de correio eletrónico indicados abaixo durante o horário normal de trabalho,
das 08:00 às 16:00 horas.
Correio Eletrónico: Irenalina.B.Vicente@mf.gov.cv; cristino.veiga@mf.gov.cv
C/C: Nuno.Gomes@mf.gov.cv
10. A Manifestação de Interesse deve ser entregue por escrito, em língua portuguesa, no
endereço abaixo indicado (envelope fechado) ou pelo correio eletrónico indicado, até
o dia 2 de agosto de 2018, até as 15:00 (horas de Cabo Verde).
Unidade de Gestão de Projeto Especiais (UGPE)
Ministério das Finanças
Avenida China, Prédio Tribunal Constitucional, 3º andar, Chã de Areia,
Cidade da Praia
Telefone (238) 261 7584/5939
Correio Eletrónico: ugpe_concurso@mf.gov.cv
Atentamente,
Nuno Gomes
/ Coordenador /

