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Termos de Referência para Recrutamento Nacional 

TÉCNICO/A EM GESTÃO DE RESÍDUOS (TGR) 
  

Data de Publicação: 31/03/2015 

Local: São Tomé, São Tomé e Principe 

Prazo para submissão de candidaturas: 12/04/2015 

 

Detalhes da posição: 

Data de início:    1 de Maio de 2015 

Duração:    10 meses, com 3 meses de periodo probatório 

Reporta a:    Coordenadora  

Salário e condições de trabalho: Salário em função das competências e experiência profissional, em linha 
com o mercado local; escritório com acesso à internet, computador, 
subsídio de comunicação e deslocações em serviço garantidas pelo 
projecto. 

A organização Promotora: 

A TESE – Associação para o Desenvolvimento é uma Organização Não Governamental para o Desenvolvimento 
(ONGD) constituída em 2002 que procura criar e implementar respostas inovadoras que melhor promovem o 
desenvolvimento social, a igualdade de oportunidades e a qualidade de vida. 

A unidade internacional, TESE Sem Fronteiras (TESE-SF) foca a sua acção nas temáticas relacionadas com o  
Ambiente e o Desenvolvimento, promovendo o empreendedorismo social e o acesso sustentável a serviços e 
infra-estruturas sociais nos sectores da Água, Saneamento, Energia e Gestão de Resíduos.  

O Projecto Emprego e Criação de Valor na Gestão dos Resíduos é co-financiado pela União Europeia e pelo 
Camões, IP, tem como objectivo principal (objetivo específico) promover e operacionalizar iniciativas produtivas 
locais vocacionadas para a valorização de resíduos, através de parcerias público-privadas (PPP), nas comunidades 
urbanas dos distritos de Mé-Zochi, Lobata, Lembá, Caué e Cantagalo. Os resultados previstos são: 

R1 - Câmaras Distritais (CD) com capacidades reforçadas para a gestão de resíduos através de parcerias público-
privados (PPP) estabelecidas no processo de recolha, transporte e valorização de resíduos; 

R2 - Micro e pequenas empresas (MPE) criadas e/ou formalizadas na cadeia de valor da gestão de resíduos, com 
modelos de negócio e procedimentos definidos para garantir a sua sustentabilidade; 

R3 - Soluções inovadoras de valorização de resíduos em STP estudadas e implementadas para pelo menos 2 
fileiras adicionais. 

R4 - Agregados familiares (AF) informados/sensibilizados e com comportamentos alterados no sector do 
ambiente 

Propósito da posição 

O/A Técnico em Gestão de Resíduos (TGR) contribuirá para a eficiente implementação do projecto em geral e em 
particular terá responsabilidades diretas na implementação das actividades dos resultados R1, R2 e R3. Não 
obstante, tendo em conta os objectivos do projecto e a realidade local, lhe serão atribuídas tarefas de apoio nas 
várias actividades de todos os resultados do projecto.  
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A função será implementada no escritório e no terreno, onde o/a técnico contribuirá para promover o 
envolvimento e a apropriação de parceiros, associados, grupos focais, beneficiários e outros stakeholders do 
projecto 
 
Responsabilidades da posição: 

O/A TGR será responsável por: 
 
No âmbito da gestão global do projecto: 

 Animar os grupos focais; 

 Apoiar logística e tecnicamente a realização de reuniões no terreno e no escritório da TESE ou dos 
parceiros; 

 Fornecer informações sobre as actividades do projecto para a elaboração de relatórios internos e 
externos; 

 Apoiar activamente a implementação do Plano de Acompanhamento e Avaliação participativo do 
projecto; 

 Apoiar activamente a implementação do Plano de Comunicação e Visibilidade do projecto, incluindo a 
organização de eventos, redacção de textos para publicação, campanhas de informação e sensibilização, 
distribuição de materiais, etc.; 

 Apoiar logisticamente e participar nos eventos e reuniões organizadas no âmbito do projecto;  

 Apoiar no desenho, implementação e tratamento de dados dos inquéritos assim como na elaboração de 
relatórios decorrentes. 

 

No âmbito do Resultado 2 

 Apoiar a formalização e lançamento das associações distritais de gestão de resíduos;     

 Impulsionar as negociações dos contratos de PPP entre as associações e as Câmaras Distritais  

 Preparar conteúdos e administrar capacitações nos diferentes âmbitos de valorização de resíduos;  

 Apoiar técnica e logisticamente a organização das sessões de capacitação; 

 Elaborar TdR e cadernos de encargos sob orientações da Coordenadora; 

 Prestar apoio técnico na concepção e execução das obras de “Ecocentros” e Unidades de Compostagem; 

 Desenvolver e operacionalizar a fileira do composto orgânico a nível comunitário. 

 

No âmbito do Resultado 3 

 Contribuir para o desenvolvimento e operacionalização de outras fileiras de resíduos a ser valorizadas; 

 Apoiar na operacionalização da fileira do vidro. 

                                 

O/A TGR deverá ainda:  

 Sempre que solicitado, representar a TESE junto de parceiros formais e informais; 
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Principais Qualificações: 

 Formação média ou superior em áreas técnicas relacionadas com o Ambiente ; 

 Experiência profissional mínima de 2 anos de trabalho no domínio da gestão de resíduos; 

 Experiencia de trabalho e conhecimentos das dinâmicas sociais em São Tomé e Príncipe; 

 Bons conhecimentos dos procedimentos e práticas das ONG Internacionais e de financiamentos da 
União Europeia e outros doadores internacionais. 

 Formação e conhecimentos em Energias Renováveis constituirá uma mais-valia tendo em conta as áreas 
de intervenção da TESE.  

 

Outros Requisitos: 

 Nacionalidade Santomense (preferencial); 

 Domínio excelente do português, escrito e falado.  Conhecimentos de inglês constituirão uma mais-valia 

 Capacidade demonstrada de planear actividades e cumprir prazos; 

 Autonomia, pro-actividade, dinamismo, profissionalismo e rigor; 

 Capacidade de trabalhar de forma independente mas também como parte de uma equipa 
multidisciplinar, muitas vezes requerendo colaboração com múltiplos actores locais; 

 Capacidade para trabalhar e comunicar de forma eficaz nas comunidades rurais. Crioulo Santomé 
constituirá uma mais-valia; 

 Flexibilidade em situações exigentes e disponibilidade para horários de trabalho por vezes irregulares; 

 Utilizador eficiente das ferramentas MS-Office; 

 Carta de condução de veículos ligeiros; 

 Compromisso com os princípios, objectivos e missão da TESE. 

 Disponibilidade imediata; 

 

Processo de selecção: 

As candidaturas, incluindo Curriculum Vitae actualizado com pelo menos 2 referências e Carta de Motivação, 
deverão ser enviadas por correio electrónico para m.mendizabal@tese.org.pt com a referência: TESE/ER-STP 
/Técnico Local, ou entregues em mão na sede da organização em S. Tomé (Edifício Cruz Vermelha, Av. Marginal 
12 de Julho) em envelope fechado até o dia 12 de Abril de 2015. 

Todos os candidatos receberão uma resposta num prazo máximo de 14 dias. Os/as candidatos/as pré-
seleccionados/as serão contactados por e-mail para as fases seguintes do processo de recrutamento, consistente 
num teste escrito e numa entrevista presencial. 
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