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ANÚNCIO DE EMPREGO 
____________________________________________________________________________ 

 
Título do lançamento:  Responsável pela coordenação do 

desenvolvimento, parcerias e finanças para o 

desenvolvimento, NOC 

Título do Trabalho:  OFICIAL DE PARCERIAS E FINANÇAS PARA O 

DESENVOLVIMENTO 

Departamento/Escritório:  Gabinete do Coordenador Residente 

País de serviço:    São Tomé e Príncipe 

Período de afixação:   30 de Março de 2021 - 20 de Abril de 2021 

____________________________________________________________________________ 

 
Esta posição está localizada no Gabinete de Coordenação Residente das Nações Unidas (RCO) em São 
Tomé e reporta ao Oficial Superior de Coordenação de Desenvolvimento, Planeamento Estratégico e 
Líder da Equipa RCO. 
 
RESPONSABILIDADES 
 
O Oficial de Parcerias e Finanças para o Desenvolvimento será responsável pelas seguintes funções: 
 
1. Prestar apoio substancial ao planeamento estratégico e coordenação das parcerias da Equipa  País 

da ONU (UNCT); 

2. Participar na mobilização conjunta de recursos para o Quadro de Ajuda ao Desenvolvimento das 

Nações Unidas (UNDAF); 

3. Fornecer um apoio substancial ao financiamento para acelerar a realização dos Objectivos de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS); 

4.Apoiar a gestão do conhecimento e o desenvolvimento de capacidades; 

 
DESCRIÇÃO DAS FUNÇÕES: 
 
1. AJUDA NA PRESTAÇÃO DE APOIO SUBSTANCIAL AO PLANEAMENTO ESTRATÉGICO E 
COORDENAÇÃO DE PARCERIAS DA UNCT 
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-Aconselha sobre o desenvolvimento e implementação da Estratégia de Parceria da ONU em 
alinhamento e apoio ao UNDAF no país; 
-Monitoriza e avalia a estratégia a intervalos regulares para aproveitar novas oportunidades 
emergentes, para antecipar mudanças na direcção interna e no ambiente externo, e para fazer 
ajustamentos a médio prazo; 
-Apoio substancial ao Coordenador Residente (CR) e ao UNCT na identificação de riscos e 
oportunidades relacionados com parcerias específicas, e sugere medidas de mitigação relevantes; 
-Fornece contributos sobre processos de due diligence de potenciais investimentos e oportunidades 
de parceria, em conformidade com os regulamentos e procedimentos da ONU; 
-Apoio substantivo ao RC/UNCT para desenvolver e implementar parcerias locais e estratégias e 
iniciativas de mobilização de recursos; 
-Contribui para os diálogos com os parceiros a fim de melhorar as políticas e práticas de assistência 
ao desenvolvimento; 
-Planeia e facilita a ligação e coordenação com entidades da ONU a nível nacional, regional e da sede, 
a fim de ajudar a agrupar e definir estratégias empresariais da ONU, incluindo propostas de valor 
diferenciado, para atrair parceiros, tanto tradicionais como não tradicionais. 
 
2. PARTICIPA NA MOBILIZAÇÃO CONJUNTA DE RECURSOS PARA O UNDAF 
 
-Apoio substancial à RC/UNCT para desenvolver e implementar estratégias e iniciativas de 
mobilização de recursos localmente adaptadas, e identificar dados e padrões de referência 
apropriados para medir o progresso e o sucesso; 
-Monitoriza e analisa as parcerias e relações existentes de mobilização de recursos, incluindo as que 
têm um elevado património líquido; 
-Planeia e facilita a concepção, formulação, implementação, monitorização e relatórios de programas 
conjuntos e processos de programação para utilização na mobilização conjunta de recursos; 
-Apoio substancial à produção e distribuição de materiais de marketing para aumentar a 
sensibilização sobre as oportunidades de trabalho com a ONU em matéria de investimento dos ODS;  
-Contribui para a construção da marca da ONU através de eventos, meios de comunicação e 
oportunidades de relações públicas dirigidas aos diversos parceiros, em estreita colaboração com o 
Grupo de Comunicação da ONU. 
 
3.FORNECE APOIO SUBSTANCIAL SOBRE O FINANCIAMENTO PARA ACELERAR A REALIZAÇÃO DOS 
ODS 
 
-Apoio substancial no financiamento de opções de desenvolvimento, instrumentos, modalidades ao 
RC/UNCT, em alinhamento com a Common Country Analysis (CCA), UNDAF, MAPS (Mainstreaming, 
Acceleration and Policy Support) e processos similares; 
-Analiza as tendências e fornece aconselhamento sobre novos e inovadores mecanismos de 
financiamento para o desenvolvimento e aceleração dos ODS; 
-Fornece contributos para documentos de briefing e pontos de discussão sobre questões 
relacionadas com o financiamento para o desenvolvimento, para consideração pelo RC/UNCT; 
-Planeia e facilita compromissos com intervenientes externos - incluindo o governo nacional, 
instituições financeiras internacionais e outros - sobre o financiamento para a aceleração dos ODS; 
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-Participa na concepção e execução de propostas inovadoras para reforçar o compromisso e a 
reputação da UNCT, e para gerar maiores recursos financeiros em apoio aos ODS; 
-Assiste na criação e gestão do Fundo dos ODS baseado no país, em estreita colaboração com o 
Gabinete do Fundo Fiduciário Multi-Parceiros da ONU (quando relevante). 
 
4.APOIA A GESTÃO DO CONHECIMENTO E O DESENVOLVIMENTO DE CAPACIDADES 
 
-Planeia e facilita o desenvolvimento, manutenção e partilha de conhecimento e inteligência, para 
assegurar que o RC/UNCT está informado e posicionado para efectivamente gerar e aproveitar 
oportunidades para cumprir os seus objectivos de mobilização de recursos; 
-Contribui para redes de conhecimento e comunidades de prática a nível nacional, regional e global; 
-Realizar actividades para reforçar a capacidade das UNCTs de integrar e promover parcerias de 
investimento dos ODS; 
-Apoio substantivo para a descoberta, avaliação e selecção de oportunidades de parceria nas fases 
de aprovisionamento e origem. 
 
EDUCAÇÃO 
 
Diploma universitário avançado (mestrado ou grau equivalente) em negócios ou administração 
pública, desenvolvimento sustentável, ciências sociais, educação ou área afim. Um grau universitário 
de primeiro nível em combinação com dois anos adicionais de experiência de qualificação pode ser 
aceite em vez do grau universitário avançado. 
 
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 
 
É necessário um mínimo de cinco anos de experiência progressivamente responsável na prestação 
de apoio estratégico a parcerias, gestão de projectos/programas, mobilização de recursos ou 
financiamento do desenvolvimento no contexto da cooperação para o desenvolvimento ou área 
afim. 
É desejável experiência em mobilização de recursos ou financiamento do desenvolvimento, de 
preferência com uma agência da ONU, instituição nacional ou organização internacional. 
 
LÍNGUAS 
 
É necessária fluência numa das línguas de trabalho do Secretariado da ONU, inglês ou francês; o 
conhecimento da outra é desejável. O conhecimento de outra língua oficial da ONU é uma vantagem. 
 
 
 

ATENÇÃO: TODAS AS CANDIDATURAS DEVERÃO SER SUBMETIDAS ATRAVÉS 
DO LINK: https://careers.un.org/lbw/jobdetail.aspx?id=152876&Lang=en-US 
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