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REPÚBLICA DEMOCRÁTICA           DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

(Unidade – Disciplina – Trabalho)
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS,  COMÉRCIO E DA ECONOMIA AZUL

Agência Fiduciária e de Administração de Projetos

POSTO:
TÉCNICOS INFORMÁTICOS PARA ACOMPANHAR A IMPLEMENTAÇÃO DO ENSINO À DISTÂNCIA

AVISO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

No âmbito do Projecto Educação de Qualidade para Todos (PEQT) financiado pelo Banco Mundial, a Agência Fiduciária de Administração de Projectos (AFAP) pretende contratar para o Instituto Superior de Educação e Comunicação (ISEC) da Universidade de São Tomé e Príncipe (USTP), 8 Técnicos/as Informático/as como assistentes dos pólos de formação à distância nos distritos de São Tomé e na Região Autónoma do Príncipe. 
O(a) Técnico/a Informático/a deverá acompanhar a realização da formação a distância, fazer a configuração e administração dos sistemas de apoio à formação, fazer a manutenção e configuração do sistema operativo Windows e demais serviços que garantam a implementação eficiente e eficaz da formação.
O contrato será de 1 (um) ano.

Os candidatos devem ter o seguinte perfil:

	Ter nacionalidade são-tomense e não ter idade inferior a 18 anos;

Possuir formação superior, média ou profissional nas áreas de Tecnologias de Informação e Comunicação;
Ter conhecimento na instalação, configuração e administração do sistema operativo Windows;
Saber configurar e fazer manutenção de redes WAN e LAN, é uma mais valia;
Ter experiência comprovada de, no mínimo, 3 anos.

O processo de selecção será realizado em duas fases:
1.ª fase – avaliação curricular, 
2.ª fase – entrevista.

Não são elegíveis pessoas que tenham actualmente vínculo na Administração Pública são-tomense ou que estejam desvinculados há menos de seis meses.
O interesse deve ser manifestado através do envio de Carta de Intenção, B.I, Curriculum Vitae e dos comprovativos das formações e aptidões, autenticados pelo notário, em carta dirigida ao Coordenador da AFAP, até as 17 horas do dia 29 de Maio de 2018 para o endereço abaixo indicado, 
ou
Para o endereço de email horacio.dias@afap.st ou afap2@yahoo.com.br com o Assunto: Ref 39/S/EQT/2018, primeiro e último nome.

Agência Fiduciária de Administração de Projectos Caixa Postal 1029,
Avenida Kwame Nkruma,
Edifício do Afriland Fisrt Bank, 2º andar 
S. Tomé,
S. Tomé e Príncipe Telefone: + 239 222 52 05 


Os candidatos interessados poderão obter os Termos de Referência nos dias úteis, das 8h30m às 12h e das 14h30 às 17h, no mesmo endereço, ou na página de internet do Tela Non – anúncios. 

