
 

 

ANÚNCIO PARA ATRIBUIÇÃO DE VAGA PARA TÉCNICO/A DE DESENVOLVIMENTO 
São Tomé e Príncipe 

 
Encontra-se aberto concurso para atribuição de uma vaga para Técnico/a de Desenvolvimento no âmbito 
das atividades do Projeto EQUADOR - Promoção do Turismo Sustentável e Inclusivo em São Tomé e 
Príncipe promovido pela Associação de Defesa do Património de Mértola (ADPM), em São Tomé e Príncipe, 
nas seguintes condições:  
 
1. Objeto de Atividade: Apoio na gestão de projetos de desenvolvimento  
2. Local de trabalho  

Escritório: cidade de São Tomé. 
Área de trabalho: Ilha de São Tomé e Príncipe  

3. Requisitos mínimos: Bacharelato ou Licenciatura 
4. Outros Requisitos:  

● Experiência de trabalho em desenvolvimento local e/ou rural;  

● Experiência em gestão de projetos;  

● Conhecimentos em elaboração, implementação e gestão de projetos no âmbito dos mecanismos 
de financiamento da UE; 

● Conhecimentos de Turismo de Natureza;  

● Conhecimento do território da ilha de São Tomé e Príncipe;  
● Disponibilidade imediata;  

● Excelente domínio da língua portuguesa escrita e falada;  

● Domínio preferencial da língua inglesa;  

● Domínio das TIC, páginas web, redes sociais na ótica do utilizador;  

● Capacidades multidisciplinares;  

● Excelente capacidade de organização e de trabalho em equipa;  

● Motivação, dinamismo e espírito de iniciativa;  

● Criatividade e boa capacidade de comunicação;  

● Disponibilidade de trabalho em horário flexível, incluindo fins-de-semana. 
● Forte conhecimento do território do ponto de vista social, económico e cultural e das instituições. 

5. Competências valorizadas:  
● Nacionalidade ou residência em São Tomé e Príncipe; 

● Formação específica em área relacionadas com Desenvolvimento Local Sustentável, Turismo de 
Natureza;  

● Experiência de trabalho em São Tomé e Príncipe;  

● Experiência de trabalho com Associações/ONGs;  

● Carta de condução.  
6. Documentos de candidatura: curriculum vitae, certificado de habilitações, bilhete de identidade, 2 cartas 
de recomendação (facultativo).  
7. Prazo para receção de candidaturas: 15 de janeiro de 2021 
 
Apenas serão contactados os candidatos selecionados na primeira fase do concurso, os quais serão sujeitos 
a uma entrevista.  
 
A candidatura deverá ser enviada, por e-mail, com o assunto:  
“Técnico de desenvolvimento – São Tomé e Príncipe”  
para: ADPM – Associação de Defesa do Património de Mértola  
Ao c/ Direção  
Email: direcao@adpm.pt 


