Assistente Gestor de Projetos - São Tomé e Príncipe

BirdLife International pretende recrutar um indivíduo entusiasmado e experiente
para o cargo de Assistente Gestor de Projetos em São Tomé e Príncipe para o
Projeto Biodiversidade e Ecossistemas. As principais responsabilidades
serão:
i. Prestar assistência na gestão, de forma a garantir entrega efetiva do projeto
ECOFAC6 financiado pela EU, com o objetivo de melhorar a proteção da
biodiversidade e ecossistemas ameaçados dos Parques Naturais Ôbo de São Tomé e
Príncipe e respectivas zonas periféricas, e liderar as atividades do projeto na ilha do
Príncipe;
ii. Apoiar o Gestor de Projetos na angariação de fundos e na construção de alianças
estratégicas, valorização da reputação para ações sustentadas de conservação da
biodiversidade e dos ecossistemas em São Tomé e Príncipe, com enfoque na Ilha do
Príncipe.
Habilidades, experiência e qualificações exigidas:
•Licenciatura (ou superior), e conhecimento sobre conservação da biodiversidade,
gestão de recursos naturais, ecologia, serviços ecossistémicos e aplicação prática.
•Mestrado,

preferencialmente,

em

campos

relacionados

à

conservação/

desenvolvimento.
•Alta motivação, desejo de alcançar; atenção aos detalhes, excelentes habilidades
organizacionais e capacidade de trabalhar com altos padrões com prazos apertados;
trabalhador fiel de equipe.
•Fluência oral e escrita em português, competências profissionais em inglês.

• Esta posição será baseada na Ilha do Príncipe com frequentes viagens para a Ilha
de São
Tomé.
As candidaturas devem ser enviadas até à meia-noite de 20 Setembro de 2018.
Os TDR estão disponíveis no website da BirdLife International e no escritório da
OIKOS/BirdLife em São Tomé no Bairro Dolores, nº 53, Água Grande, São Tomé, São
Tomé e Príncipe.
Salário e benefícios:
Comensurável com experiência e qualificações:
• Salário mensal bruto: Entre 910 – 1010 Euros,
• 12% de pensão adicional ao salário bruto,
• Data em que o trabalho deve começar: outubro de 2018.
As candidaturas, incluindo uma carta de intenção resumindo a adequação do candidato para
o cargo e um CV detalhado devem ser enviados por e-mail no prazo acima mencionado
para: recruitment-africa@birdlife.org .
Entevistas:
Apenas candidatos pré-selecionados serão contatados.

