REPUBLICA DEMOCRATTCA
(Un idade-Discipli

DE SAO TOME E PRINC]PE

na-Trabalho)

Ministério de Agricultura e Desenvolvimento Rural
Projeto de Apoio à Pequena Agricultura Comercial (PAPAC)
Unidade de Gestão do Projeto
CONCURSO PUBLICO PARA O RECRUTAMENTO DE UM (ô AGENTE
ADMINISTRATIVO (A) PARA O PROJETO DE APOIO A PEQUENA
AGRICULTURA COMERCIAL (PAPAC)
O Governo da República Democrática de São Tomé e Príncipe obteve um donativo do Fundo
Internacional de Desenvolvimento Agrícola (FIDA) para financiar o custo do Projeto de Apoio
a Pequena Agricultura Comercial (PAPAC) do Ministério de Agricultura e Desenvolvirnento
Rural,

Parte deste donativo será utilizado para financiar os postos de quadros técnicos do PAPAC.
Assim, convida-se a todos os interessados que se enquadrern no perfil e disponham de
qualificações exigidas a manifestarerÌì o seu interesse paÍa o seguinte posto:

1-

Um (a) agente administrativo para UGP/PAPAC;

O dossier do concurso contendo os termos de referência incluindo as qualificações exigidas e
os documentos necessários para os referidos postos, podem ser consultados nos escritórios do
PAPAC, sito no Bairro do Hospital, (Estrada do Aeroporto).

As candidaturas deverão ser entregues na secretaria da Unidade de Gestão do PAPAC, no
envelope devidamente lacrado corì a menção "Concurso público para recrutamento de um
(a) agente administrativo", o mais tardar até às 1 5H3 0 do dia 27 deabril de 2016
.

Os candidatos devem juntar no envelope, os seguintes documentos:

- uma cafta dirigida a Diretora do PAPAC
- CurricLrlum vitae;
- Cópias autenticadas dos seus diplomas, certificados e outros documentos comprovativos da
sua qualificação;

- Certificado autenticado do registo criminal;
- AteStado médico de robustez física;
- Cópia auterúicada do Bilhete de Identidade;
- Cópia autenticada da cafta de condução;
- Outros documentos que o requerente queira fornecer
O PAPAC reserva-se no dirçito de dar sem efeito este concurso, caso o número e a qualidade
das candidaturas não satisfazer os objetivos em vista.
Projeto de apoio a Pequena Agricultura Comercial em São Tomé aos 05 de abril de 2016

