O Programa das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos (ONU-Habitat) é a Agência
responsável no Sistema das Nações Unidas para a promoção do desenvolvimento urbano
sustentável e de condições de habitação condignas. Globalmente, a Agência desenvolve
vários projetos/atividades sobre temas como: desenvolvimento urbano, planeamento e
orçamento participativo, redução da vulnerabilidade às calamidades naturais, água e
saneamento, entre outros.

Concurso Público
ONU-Habitat procura um candidato qualificado para o cargo de Assessor Técnico Nacional
(ATN) para São Tomé e Príncipe. O ATN será responsável pela prestação de assistência
técnica ao Governo de São Tomé e Príncipe, a nível central e local, e outras parecerias
interessadas, na área de desenvolvimento urbano, em particular, no domínio da redução dos
riscos e resiliência urbana. Adicionalmente, o ATN será responsável por:
(i)
(ii)

Desenvolver, coordenar, e fazer a gestão dos projetos a nível do país, e
Apoiar o desenvolvimento do programa nacional para São Tomé e Príncipe.

Como ponto de partida para a prestação da assistência técnica, o ATN coordenará a
implementação do projeto “Redução de riscos e resiliência urbana em África lusófona”,
também implementado em Guiné-Bissau e Cabo Verde.
Os interessados poderão obter os Termos de Referência detalhados para este concurso e o
formulário P11 na Receção da Casa nas Nações Unidas em S. Tomé ou solicitar à
janice.silva@cv.jo.un.org.
As candidaturas deverão ser apresentadas através de uma carta de intenção acompanhada de
CV e formulário P11 devidamente preenchido e enviadas pelo correio eletrónico:
roberto.carrion@unhabitat.org e janice.silva@cv.jo.un.org, até 8 de Setembro de 2015
(indicando o título da vaga : National Technical Advisor for São Tomé e Príncipe).

Requisitos gerais para os concorrentes
Experiencia
•

•
•

Pelo menos 5 a 10 anos de experiência em questões relacionadas com a redução do
risco de desastres na gestão, adaptação as alterações climáticas, o reforço das
capacidades das autoridades locais, e panejamento urbano e gestão, com qualificações
académicas relevantes
Pelo menos 5 anos de experiencia trabalhando com as autoridades nacionais ou
locais, universidades, a ONU, e/ou ONGs
Experiencia comprovada na conceção e implementação de projetos e mobilização de
recursos

Competências e qualificações
•
•
•
•
•

Orientado para resultados com habilidades de gerenciamento de projetos
Boa capacidade de desenvolver relações com organizações do governo e outros
parecerias relevantes
Capacidade de trabalhar de forma independente, cumprir prazos e gerenciar múltiplos
projetos e atividades
Bom conhecimento, escrito e oral, das línguas Portuguesa e Inglesa
Nacionalidade Santomense

Nota importante: O local de trabalho será na cidade de Bissau. O vencimento dependerá das
qualificações e experiência. Somente os candidatos considerados para entrevista serão
contactados.
Nairobi, 24 de Agosto de 2015.
Assinatura ____________________

