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ANÚNCIO DE VAGA: CHEFE DE GABINETE REGIONAL, REDE DA 

BIOSEGURANÇA AFRICANA DE COMPETÊNCIA (ABNE) NO.VA/NPCA/22 
 
A União Africana (UA) estabelecida como um corpo continental Pan Africano único , 
está encarregada de liderar a rápida integração de África e do desenvolvimento 
sustentável através da promoção da unidade, solidariedade, coesão e cooperação entre 
os povos de África e Estados Africanos assim como o desenvolvimento de uma nova  
parceria mundial. A sua Sede Principal está localizada em Addis Ababa, cidade capital 
da Etiópia. 
 
A Nova Parceria para o Desenvolvimento de África (NEPAD) é o programa da União 
Africana adoptado em 2001 em Lusaka, Zâmbia, primáriamente dirigido ao alívio da 
pobreza e promoção do crescimento económico e desenvolvimento sustentável em África. 
Como consequência da integração da NEPAD nas estruturas e procedimentos da União 
Africana , foi estabelecida a Agência de Planeamento e Coordenação da NEPAD por 
Decisão da 14ͣ Assembleia da UA em Fevereiro de 2010 como um corpo técnico da União 
Africana, em substituição do Secretariado da NEPAD.  
 
O mandato da Agência da NEPAD é o de: 
i. Facilitar e coordenar a implementação de programas e projectos prioritários 

continentais e regionais; 
ii. Mobilizar recursos e parceiros no apoio à implementação dos programas e 

projectos prioritários em África; 
iii. Orientar e coordenar investigação e gestão de conhecimento; 
iv. Controlar e avaliar a implementação de programas e projectos; e 
v. Defender a visão ,missão e princípios/valores principais da UA e NEPAD. 
 
Os escritórios da Agência da NEPAD estão localizados em Midrand, Johannesburg, 
África do Sul. 

 
Com base no Acordo de Anfitrião entre o Governo da Républica da África do Sul e 
a União Africana para a NEPAD servir como um Escritório interino da UA 
Operando Fora da Sede Principal Geral da União Africana,  a Agência de 
Planeamento e Coordenação da NEPAD convida candidatos que sejam cidadãos dos 
Estados Membros da União Africana para a posição of Chefe de Cabinete Regional, 
Rede da Biosegurança Africana de Competência . 
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A. Posição 
 
Título: Chefe de Cabinete Regional, Rede de Biosegurança 

Africana de Competência (ABNE) 
Nível da Posição: P5  
Posto de Trabalho: Ouagadougou, Burkina Faso 
Supervisor: Chefe, do Centro de Inovação, Tecnologia e Ciência da 

NEPAD (NSTIH) 
  
 

ÁREAS PRINCIPAIS DE DESEMPENHO 

Sobre a supervisão do Chefe do Centro de Inovação, Tecnologia e Ciência (NSTIH) 
da Agência de Coordenação e Planeamento da NEPAD (NPCA) ou do seu 
delegado/a, o Chefe de Gabinete Regional, Rede de Biosegurança Africana vai 
trabalhar em vários domínios ABNE e vai ser responsável pela gestão do projecto, 
planeamento e coordenação do programa, prioritização, mobilização de recursos e 
gestão financeira.  Ele/ela vai ser responsável pela fiscalização e informação 
relacionada com as operações do dia-a-dia das actividades da Rede ABNES em 
concordância com as políticas e procedimentos da Agência NEPAD.  Ela/ele vai 
trabalhar activamente e conectar com o pessoal de gestão financeira da 
Universidade do Estado de Michigan na administração do acordo de sub-
adjudicação ABNE/NEPAD, incluindo o planeamento financeiro, fiscalização, 
mobilização de recursos e concordância.  
 
ÁREAS PRNCIPAIS DE DESEMPENHO  
 
1. Providenciar liderança total para o projecto ABNE incluindo planeamento 

estratégico, definição de prioridades, direcção técnica e programática da rede 
ABNE. 

2. Planear e implementar programas e actividades ABNE em colaboração com o 
Oficial de Programa Principal ABNE, Gerente de Operações e Oficiais de 
Programa  incluindo workshops de treinamento , cursos pequenos, visitas de 
estudo, estágios de formação, e outros programas.  

3. Providenciar liderança para mobilização de recursos com o fim de expandir e 
sustentar as actividades da rede ABNE. 

4. Diversificar parcerias, mobilizar o público Africano e recursos naturais, estruturar 
mecanismos de financiamento inovativos com base em serviços remunerados 
potenciais. 

5. Identificar e assalariar consultores adequados para fornecer apoio técnico 
adicional aos programas ABNE. 

6. Supervisionar e aconselhar o pessoal administrativo e técnico da ABNE e 
conduzir uma avaliação anual do desempenho do pessoal ABNE. 

7. Conduzir o desenvolvimento dos planos de trabalho e orçamentos para a ABNE 
na direcção de uma implementação de actividades como realçado na proposta 
ABNE e proporcionar fiscalização na gestão financeira. 
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8. Organizar reuniões anuais do Comité Consultor Técnico da ABNE e Comité de 
Gestão para uma revisão do progresso e finalização dos planos de trabalho 
anual e orçamentos. 

9. Proporcionar orientação estratégica e fiscalização técnica às publicações ABNE, 
resumos de políticas, boletins informativos, materiais de divulgação e portal da 
web. 

10. Supervisionar o monitoramento, avaliação, e racionalizar as actividades ABNE e 
interagir com outros provedores de serviço e parceiros internacionais. 

11. Defender, administrar,e suplementar a visão, missão e objectivos dos programas 
ABNE da Agência NEPAD através de África. 

12. Contactar com oficiais superiores do governo em países com foco nas ABNE 
para defender a política de biosegurança. 

13. Representar a ABNE na reunião de coordenação de Biosegurança de toda a 
África e outros fóruns internacionais e regionais relacionados com a 
biosegurança e biotecnologia. 

14. Preparar e submeter anualmente aos concessores, planos de trabalho 
compreensivos, relatórios de progresso, relatórios de atribuição financeiros e 
orçamentais. 

15. Executar quaisquer outros deveres relacionados que lhe possam ser atribuídos. 
 

A. Requisitos do Emprego 
 
Aptidões e Competências Exigidas 

i. Excelente competência técnica na gestão do projecto/programa. 
ii. Excelentes aptidões na defesa, mobilização de recursos e desenvolvimento 

de parcerias. 
iii. Excelente planeamento, implementação, monitoramento & avaliação e  

aptidões informativas. 
iv. Excelente aptidões orais, de escrita e de revisão. 
v. Alto nível alto de precisão, atenção ao detalhe e minúcia. 
vi. Capacidade de trabalhar sob uma supervisão minima, ser pró-activo, com 

iniciativa e bom senso. 
vii. Alto nível de integridade e responsabilidade, abordagens flexíveis ao trabalho em 

conjunto com entusiasmo, compromisso e energia.  
viii. Capacidade de potenciar recursos limitados e pessoal para um impacto máximo. 
ix. Capacidade de executar tarefas múltiplas e de trabalhar sob pressão  com uma 

variedade de indivíduos e instituições. 
x. Pensamento criativo, solução de problemas, aptidões inter-pessoais e de 

comunicação. 
xi. Boa organização e aptidões de gestão do tempo. 
xii. Manter a confidencialidade ao mais alto nível em todas as alturas.  
xiii. Aptidões analíticas sólidas. 
xiv. Capacidade de trabalhar num ambiente multi-nacional e multi-cultural. 

 
B. Educação e Experiência: Candidatos devem ter no mínimo um Mestrado em 

ciências biológicas. Uma graduação Universitária de primeiro nível relevante  
e um registo comprovado de desenvolvimento internacional, regional e 
nacional e / ou instituições financeiras de desenvolvimento pode ser aceite 
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em vez de um grau Universitário avançado. A Biotecnologia Agrícola de 
experiência de gestão de programas/redes associadas será uma vantagem. 
Os candidatos devem ter pelo menos sete (7) anos de experiência relevante 
de pós-graduação  dentro de instituições do sector público ou organizações 
similares nacionalmente, regionalmente ou internacionalmente, do quais pelo 
menos três (3) anos devem ser numa posição de Gestão. 

C. Outras aptidões relevantes 
 

i. Excelente compreensão de trabalho em aplicações informáticas (MS 
Word, Excel, Powerpoint etc). 

ii. Conhecimento de trabalho de análise da política e desenvolvimento de 
programas e/ou gestão de projecto, implementação e monitoramento.  

iii. Técnicamente competente, conhecedor, com experiência no 
desenvolvimento de questões e gestão administrativa. 

D. Requisitos de Língua: Proficiência numa das seguintes línguas de trabalho da 
União Africana (Inglês, Francês, Português e Árabe) é necessário. Conhecimento de 
uma ou mais línguas de trabalho da UA seria uma vantagem adicional. 

 
E. Requisito de Idade: Candidados devem ter de preferência entre 35 a 50 anos de 

idade. 
 
F. Mandato de Nomeação: A nomeação deverá ser feita num contrato da UA de 

curto espaço de tempo por um periodo de um (1) ano, no qual os três (3) primeiros 
meses devem ser considerados como um periodo de estágio. Deve ser renovável 
sujeito ao desempenho e disponibilidade de fundos. 

 
G. Dominância de Género : A Agência de Planeamento e Coordenação da  NEPAD 

é uma entidade patronal de oportunidades iguais. Candidatas femininas 
qualificadas de estados membros menos representados são fortemente 
encorajadas a aplicar. 

 
H. Aplicações devem ser enviadas usando uma fonte ‘’Arial’’ 11.5: Para aplicar, 

submita o seguinte, por favor: 
 

a. Uma carta de motivação especificando as razões porque procura emprego na 
Agência de Coordenação e Planeamento da NEPAD. 

b. Um curriculum vitae (CV) actualizado e detalhado , não excedendo cinco (5) 
páginas e indicando a sua nacionalidade, idade e género. 

c. Três (3) referências com um conhecimento bom do trabalho dos candidatos, 
fornecendo detalhes de trabalho completos, telefone, fax e endereços de e-mails. 

d. Cópias autenticadas de licenciaturas e diplomas. 
 

I. Remuneração: Salário básico indicativo de US$54,059.00 per annum mais 
outras prerrogativas ex., Ajustamento Post (57% do salário básico), Subsídio 
de habitação ($23,846.40 per annum), gratificação (15% do salário bruto) em 
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conformidade com as regras e procedimentos aplicáveis ao pessoal recrutado 
internacionalmente da União Africana. 
 

J. Aplicações devem ser recebidas até Segunda-Feira, 02 novembro 2015 e 
devem ser dirigidas a: 

Head of Human Resources 
NEPAD Planning and Coordinating Agency 

P O Box 1234; Halfway House; Midrand, 1685 
Email: hr@nepad.org; rebeccao@nepad.org    

 
Por favor note que só os candidatos na lista de pré-selecção vão ser contactados. 

A Nova Parceria para Desenvolvimento de África (NEPAD) é uma visão e quadro 
estratégico para uma renovação de África que é baseada numa compreensão 
partilhada  que é imperativo erradicar pobreza e posicionar os países Africanos num 
caminho de crescimento económico e desenvolvimento sustentável.  A Agência da 
NEPAD  trabalha intimamente com a Comissão da União Africana (AUC), comunidades 
económicas regionais, governos nacionais, instituições de investigação, e organizações 
da sociedade civil na tentativa de erradicar a pobreza em África  enquanto também 
expressa as preocupações de África ao nível global. Para mais informações consulte.: 
www.nepad.org 

mailto:hr@nepad.org
mailto:rebeccao@nepad.org
http://www.nepad.org/
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