
A Comunidade dos Países de Língua Portuguesa pretende recrutar: 

 

Um(a) Auditor(a) Interno(a) 

(M/F) 

 

Sediada em Lisboa, nas instalações do Secretariado Executivo da CPLP, a Auditoria 

Interna é a unidade responsável pela criação e implementação do programa interno de 

auditoria dos serviços do SECPLP, seus programas e projetos. 

O/A Auditor/a Interno/a da CPLP, é o/a responsável da Auditoria Interna do SECPLP e 

terá uma responsabilidade geral sobre todas as atividades de monitoria e avaliação da 

adequação e efetividade dos processos de governação, de gestão de risco, de gestão 

financeira, de gestão de procedimentos e de controlos internos estabelecidos pela 

instituição para todas as funções do Secretariado Executivo. 

 

Requisitos obrigatórios exigidos.   

 

Para que as suas candidaturas sejam consideradas válidas em sede de avaliação 

curricular, os/as candidatos/as devem cumprir os seguintes requisitos obrigatórios:  

 

 Ser titular de uma Licenciatura em Gestão, Economia, Finanças, Auditoria, 

Administração, Contabilidade, ou áreas afins; 

 Ser cidadão nacional de um dos Estados-membros da CPLP;  

 Domínio, falado e escrito, da língua portuguesa;  

 Experiencia profissional mínima de 10 anos (contados após conclusão da 

licenciatura), em funções profissionais nas áreas de controlo de gestão e 

execução financeira, orçamental e contabilidade públicas; 

 Mínimo de 5 anos de experiência na elaboração de termos de referência e 

respetiva gestão de projetos de auditoria; 

 Domínio comprovado na utilização de sistemas de informação de gestão em 

geral e dos sistemas de gestão financeira, em particular, com destaque nas 

aplicações de base Oracle ou SAP; 

 Conhecimentos de informática: domínio e experiência comprovada na 

utilização do pacote do MS Office, designadamente, Excel, Word e Powerpoint; 

 Nível avançado na língua inglesa, quer falado quer escrito. 

 

Requisitos preferenciais.  

 



Em igualdade de circunstâncias são considerados como factores preferenciais os 

seguintes:  

 

 Mestrado nas áreas de Gestão Financeira, Finanças, Auditoria, Contabilidade 

Pública. 

 Experiência profissional relevante desenvolvida numa das cinco principais 

firmas internacionais de auditoria; 

 Experiência comprovada em gestão e controlo de projetos multidisciplinares; 

 Experiência no acompanhamento e a avaliação dos programas e projetos 

financiados por instituições internacionais; 

 Nível avançado na língua francesa, quer falado quer escrito; 

 Experiência na implementação de ferramentas e sistemas de Seguimento e 

Avaliação; 

 Experiência de trabalho em ambiente de instituições públicas e em 

organizações não-governamentais; 

 Experiencia profissional em ambiente de organização multilateral ou empresa 

multinacional; 

 Experiência de trabalho em organizações multigovernamentais de cariz similar 

à CPLP. 

 

Os/As interessados/as devem consultar o site www.cplp.org para informação mais 

detalhada. 

 

Os/As interessados/as deverão obrigatoriamente enviar a sua candidatura através do 

correio eletrónico: concurso.auditor@cplp.org 

 

Serão consideradas as candidaturas recebidas no período de 7 de abril de 2016 até às 

23H00 de 30 de abril de 2016 (horário UTC). 

 

Secretariado Executivo da CPLP, Lisboa, 29 de fevereiro de 2016. 

 

 

http://www.cplp.org/
mailto:concurso.auditor@cplp.org

