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AVISO PARA APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURAS (AAC) 

 
I. Contexto da missão 

A Organização para a Valorização do Rio Gâmbia (OMVG) foi fundada em 1978 pela República da Gâmbia e a República do Senegal. 
A Guiné e a Guiné-Bissau integraram a Organização respectivamente em 1981 e 1983. 
A OMVG abrange as seguintes bacias:   

- Gâmbia  
- Kolibal-corubal 
- Kayanga-Géba 

 
A superfície das bacias é de 118 000 km2 e a população estima-se em 6,42 milhões de habitantes. 
 
A OMVG é um excelente instrumento de cooperação que dispõe de um recém quadro jurídico e institucional adoptado à situação actual e conta com o compromisso 
político firme e decidido das mais Altas Autoridades. 
 
A sua missão é a exploração racional e harmoniosa dos recursos comuns das bacias, de cursos de água Gâmbia, Kayanga-Géba,Koliba-Corubal. 
Deste modo, a Organização provou que é capaz de mobilizar os seus parceiros técnicos e financeiros para conceber e realizar projectos de grande envergadura que 
nenhum Estado, individualmente, teria conseguido levar a cabo.  
 

I. Objectivos da missão  
 
Por outro lado, a OMVG ao passar de uma fase para outra ao longo da sua evolução, tem de reforçar e maximizar os ganhos já registados como também adaptar-
se às novas urgências ligadas à evolução tecnológica, económica e política dos Estados membros e dos parceiros de desenvolvimento, às mutações em curso nestas 
áreas a nível internacional e às exigências, em termos de gestão integrada dos recursos hídricos e do ambiente. 
Estas missões interdependentes são largamente suficientes para traçar a adaptação necessária da OMVG que deve ser mais apta para satisfazer com eficiência as 
novas posições emergentes.  O dispositivo institucional deverá evoluir inevitavelmente. 
 
O funcionamento da Organização deverá optar por novos instrumentos e novos procedimentos. 
 
O Alto Comissariado da OMVG pelo presente CAC exorta os Candidatos interessados a candidatarem-se com vista a prestar os seguintes serviços: Os candidatos 
devem produzir as informações sobre as suas capacidades e experiências mostrando que estão qualificados para as prestações. 
  
Os candidatos interessados podem conseguir informações complementares de segunda a quinta-feira das 9h00 às 16h00 e sexta-feira das 9h00 às 13h00 no seguinte 
endereço: Immeuble CTIMM, 5ème étage, 5D sis sur la Route de Ouakam, Mermoz, Dakar, Sénégal, BP 2353 – CP : 18524 – Dakar RP, Tel. : +221 33 859 28 40, 
+221 33 859 28 83 , Email : appelscandidatureomvg@gmail.com, 
 

1. Recrutamentamento dos chefes de divisão 
De Alto-Comissariado à sua criação em 1978, restructurado em 1991 para tornar-se Secretariado Executivo e transformado novamente em Alto-Comissariado, em 
2016, pela vontade da Conferência dos Chefes de Estado e de Governo, sob a direcção de um Alto-comissário responsável hierárquico de todo o pessoal da OMVG, 
assistido por um Secretário-Geral, a Organização integra quatro Direcções que respondem às necessidades actuais. 

- Uma Direcção Administrativa e de Meios Gerais 
- Uma Direcção Financeira  
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- Uma Direcção do Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável  
- Uma Direcção dos Estudos, da Planificação e das Infra-estruturas Regionais. 

 

O(A) candidato(a) deve ser 

um(a) cidadão(ã) de um dos 

Estados membros da OMVG 

(Gâmbia, Guiné, Guiné-

Bissau, Senegal) e ter 45 

anos no máximo. 

Os candidatos qualificados 

serão selecionados pela 

OMVG e um candidato será 

retido tendo em conta o 

equilíbrio entre os Estados 

membros da OMVG para os 

postos referidos. 

Locais de afectação: Sede 

de Alto-Comissariado da 

OMVG, em Dakar (Senegal). 

 
 

Le dossier de candidature devra comprendre: 
➢ Une lettre de motivation ; 
➢ Un curriculum-vitae auquel sont annexées les attestations justifiant 

l'expérience et compétences; 
➢ Un extrait ou jugement supplétif d’acte de naissance ; 
➢ Une copie légalisée de la carte d’identité ou de passeport certifié 

conforme ; 
➢ Un certificat de nationalité ; 
➢ Un casier judiciaire datant d’au moins trois (3) mois ;  
➢ Un certificat médical datant d’au moins trois (3) mois ; 
➢ Les copies certifiées conformes des diplômes obtenus; 
➢ Deux (02) photos d’identité récentes. 

 

Os dossiês de candidatura devem ser enviados pelo endereço 
electrónico a appelscandidatureomvg@gmail.com ou pelo 
correio no endereço abaixo indicado:  
OMVG – Immeuble Sérigne Bassirou Macke, 5ème Etage, 5D, 
Mermoz, sis sur la Route de Ouakam BP 2353- Dakar RP 
no mais tardar a de 28 de Agosto de 2017, às 12h00 (GMT) 
e indicar expressamente na carta de motivação a menção do 
posto a preencher. Deve o carimbo dos correios fazer fé. 
O envelope levará a seguinte menção: REF.: 
OMVG/HC/RECRUTAMENTO DO PESSOAL (SOMENTE 
PARA SER ABERTO EM COMISSÃO). Ele não deve ter 
nenhuma outra menção particular. 
 

 
 
 



3 
 

Poste Atribuições Perfil 

Chefe da Divisão 
Administativa 

Responsável, sob a orientação do Director Administrativo e de Meios Gerais 
(DAMG), pela gestão da administração dos recursos humanos, a 
documentação, o arquivo, a informação e as técnicas de informação e 
comunicação (TIC). Neste sentido:  

- - Assegura a gestão administrativa;  
- - Assegura a gestão dos recursos humanos; 
- - Assegura a gestão da documentação e do arquivo. 
- - Assegura a gestão da informação e das técnicas de informação e comunicação 

(TIC). 
 

- Formação superior (segundo grau completo + 4 anos de estudo 
superior no mínimo) em gestão administrativa; 

- Possuir uma experiência de 7 anos pelo menos na Administração 
geral dos organismos públicos nacionais ou internacionais; 

- Bom conhecimento do funcionamento das instituições regionais de 
cooperação, incluindo a OMVG ou similares;  

- Possuir capacidades de organização e análise, de redacção e 
síntese;  

- Exceletentes competências interpessoais, de escuta, dinámico e 
boa disponibilidade; 

- Capacidade a trabalhar em equipa pluridisciplinar e sob grande 
pressão; 

Chefe da Divisão 
Material e de Meios 
Gerais  
 

- Participar na definição da política de abastecimento de equipamentos, materiais 
e provisões; 

- Manter a contabilidade de existências; 
- Participar na definição da política de gestão do património; 
- Supervisionar a manutenção de rotina e o controlo das instalações (escritórios 

e apartamentos do Alto Comissário);  
- Supervisionar a gestão física dos materiais e da frota de automóveis;  
- Supervisionar a manutenção e a reparação dos materiais e da frota de 

automóveis; 
- Supervisionar a reforma dos materiais e da frota de automóveis; 
- Assegurar a gestão das missões e viagens do pessoal; 
- Coordenar a organização material das reuniões e das conferências da OMVG; 
- Organizar e supervisionar a gestão da correspondência e o arquivo dos 

documentos administrativos da OMVG; 
- Controlar a aplicação das disposições protocolares do Alto-Comissariado; 

- Formação Superior (segundo grau completo + 4 anos de estudo 
superior no mínimo) em Administração, Direito, Gestão ou 
equivalente;  

- Possuir uma experiência de 7 anos pelo menos na administração 
geral dos organismos públicos nacionais ou internacionais. ; 

- Bom conhecimento do funcionamento das instituições regionais de 
cooperação, incluindo a OMVG ou similares; 

- Possuir capacidades de organização e análise, de redacção e 
síntese; 

- Possuir competências de gestão administrativa, da logística numa 
entidade pública ou privada; 

- Conhecer os procedimentos de aquisições; 
- Capacidade a trabalhar em equipa pluridisciplinar e sob grande 

pressão; 
- É vantajoso saber utilizar os softwares de escritório;  

Chefe da Divisão 
Contabilidade  
e Orçamento   
 

- Participa na elaboração e no seguimento da execução do orçamento de 
funcionamento; 

- Participa na elaboração e no seguimento da execução do orçamento de 
investimentos nas Bacias;  

- Elabora os relatórios anuais de gestão da Organização; 
- Controla e valida as análises e situações contabilísticas;  
- Controla e valida os trabalhos contabilísticos de fim de exercício; 
- Elabora os documentos contabilísticos e balanços financeiros da Organização; 
- Elabora e acompanha a execução do plano de tesouraria; 
- Acompanha a recuperação de relatórios de despesas, contribuições dos 

Estados, doações e subsídios; 
- Controla e valida os montantes de reembolso das despesas e os pedidos de 

pagamento directos das facturas;  
- Controla a evolução da massa salarial em colaboração com o Chefe da Divisão 

Administração.  

- Formação superior (segundo grau completo + 4 anos de estudo 
superior no mínimo) em Contabilidade, Finanças ou equivalente; 

- Possuir uma experiência de 7 anos pelo menos na gestão 
orçamental, financeira e contabilística dos organismos públicos 
nacionais ou internacionais; 

- Bom conhecimento do funcionamento das instituições regionais de 
cooperação, incluindo a OMVG ou similares; 

- Possuir capacidades de organização e grande análise, de 
redacção e síntese; 

- Capacidade a trabalhar em equipa pluridisciplinar e sob grande 
pressão; 

- Domínio de softwares contabilísticos correntes (TOMPRO ou 
equivalente). 



4 
 

Chefe da Divisão 
Finanças 

- Elaborar os dossiês de busca de financiamento e de seguimento do serviço da 
dívida; 

- Elaborar os pedidos de financiamento submetidos à análise e aprovação dos 
doadores de fundos; 

- Participar na negociação de convenções de financiamento, de acordos, 
doações ou subsídios e protocolos de cooperação com os doadores de fundos; 

- Assegurar o seguimento das relações financeiras com os doadores de fundos 
(seguimento das convenções de financiamento, dos acordos, das doações e 
dos protocolos de cooperação); 

- Assegurar o seguimento da gestão do saldo e do serviço da dívida em 
colaboração com os serviços financeiros dos Estados; 

- Assegurar a verificação e o seguimento do pagamento por contas e pedidos de 
desembolso de fundos; 

- Assegurar a verificação e o seguimento da contabilidade orçamental e analítica 
dos projectos de investimentos financiados com fundos externos. 

- Formação superior (segundo grau completo + 4 anos de estudo 
superior no mínimo) em Contabilidade e Finanças ou equivalente;  

- Possuir uma experiência de 7 anos pelo menos na gestão 
orçamental e financeira dos organismos públicos nacionais ou 
internacionais;  

- Bom conhecimento do funcionamento das instituições regionais de 
cooperação, incluindo a OMVG ou similares; 

- Possuir capacidades de organização e grande análise, de 
redacção e síntese; 

- Capacidade a trabalhar em equipa pluridisciplinar e sob grande 
pressão; 

- Domínio de softwares contabilísticos correntes (TOMPRO ou 
equivalente).  
 

Chefe da Divisão do 
Ambiente e das 
Mudanças 
Climáticas  
 

- Elaborar e implementar os programas de atenuação dos impactos ligados ao 
ordenamento da OMVG nas Bacias (Gâmbia, Koliba- Corubal, Kayanga-Géba) 
em conformidade com as estratégias nacionais; 

- Assegurar a promoção de medidas adaptadas para a melhoria das condições 
de higiene e de luta contra as doenças transmitidas pela água imprópria e os 
seus vectores;  

- Assegurar a proteção da qualidade do recurso en água, seguimento das 
rejeições, gestão das poluições transfronteiriças; harmonização das normas 
nacionais, aplicação do princípio “poluidor pagador”;  

- Preparar e implementar os planos de luta contra as plantas aquáticas e de 
proteção da biodiversidade; 

- Preparar e implementar os planos de luta contra a erosão e favorecer a proteção 
das margens;  

- Favorecer a harmonização das legislações em matéria de EIES e a 
coordenação dos estudos ambientais dos diferentes projectos e programas da 
OMVG, capitalizar os resultados;  

- Justificar a aprovação pela OMVG de EIES para qualquer projecto ou programa 
de infraestructura ou industrial na bacia; 

- Assegurar o seguimento da implementação, de acordo com os padrões 
internacionais, das medidas de indemnização e acompanhamento no decurso 
dos despejos involuntários de populações durante a construção das obras;  

- Assegurar o seguimento a longo prazo e a reparação dos impactos negativos 
do programa da OMVG; 

- Analisar os novos projectos e justificar os pareceres favoráveis ou não 
favoráveis do Alto-Comissariado no que diz respeito aos seus impactos 
ambientais sobre o rio.   

- Formação superior (segundo grau completo + 5 anos de estudo 
superior no mínimo) em Ambiente e Mudanças climáticas; 

- Possuir uma experiência de 7 anos pelo menos nas áreas do 
ambiente e actividades relacionadas com a variabilidade das 
mudanças climáticas. 

- Bom conhecimento do funcionamento das instituições regionais de 
cooperação, incluindo a OMVG ou similares; 

- Possuir capacidades de organização e grande análise, de 
redacção e síntese; 

- Capacidade a trabalhar em equipa pluridisciplinar e sob grande 
pressão; 

- Conhecimento pelo menos de uma das bacias da OMVG (Gâmbia, 
Koliba-Corubal-, Kayanga –Geba). 

-  
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Chefe da Divisão 
Agro-Silvo-Pastoril 
e Desenvolvimento 
Rural 
 

- Apoiar a elaboração de políticas comuns em matéria de irrigação, agricultura de 
sequeiro, prática agrícola em solos inapropriados, ordenamento de terras de 
aluvião, pecuária, silvicultura, pesca continental e de piscicultura, além da AEP 
e indústria;  

- Elaborar e coordenar a implementação de programas de apoio a agricultores 
em matéria de gestão e manutenção de obras agrícolas, de formação e acesso 
a novas tecnologias ou técnicas agrícolas, de pesca ou pecuária, de luta contra 
as plantas prejudiciais e outros predadores; 

- Recolher os dados e actualizar as bases de dados agrícolas regionais (áreas 
semeadas, produção, comercialização, rendimentos...); 

- Apoiar o intercâmbio entre agricultores e pesquisadores nas bacias em matéria 
de sementes, selecção varietal ou de melhoria de raças animais e de 
produtividade;  

- Divulgar e garantir a promoção das técnicas económicas em água e que 
respeitam o ambiente;  

- Analisar os novos projectos de irrigação e outros, submetidos ao parecer do 
Alto-Comissariado e justificar os pareceres favoráveis e não favoráveis do Alto-
Comissariado sobre os seus impactos físicos sobre o rio.   

- Formação superior (segundo grau completo + 5 anos de estudo 
superior no mínimo) em Hidráulica, Agronomia, Engenharia Rural; 

- Possuir uma experiência de 7 anos pelo menos na elaboração, 
realização e acompanhamento dea implementação de projectos 
hidroagrícolas;  
Bom conhecimento do funcionamento das instituições regionais de 
cooperação, incluindo a OMVG ou similares; 
Possuir capacidades de organização e grande análise, de 
redacção e síntese; 
Capacidade a trabalhar em equipa pluridisciplinar e sob grande 
pressão; 
Conhecimento pelo menos de uma das bacias da OMVG (Gâmbia, 
Koliba-Corubal-, Kayanga –Geba). 
  

Chefe da Divisão 
Estudos  
e Planificação   
 

Actualizar os dados e instrumentos de planificação disponíveis; 
Elaborar, actualizar e acompanhar a implementação de Esquemas Directivos de 
Desenvolvimento regional e planos sectoriais relacionados e ajustados conforme 
os programas nacionais;  
Apoiar o seguimento avaliação dos planos anuais e plurianuais através da 
recolha de dados, criação de painéis de instrumentos “coaching”, de 
seguimento e de portais web de divulgação na intranet da OMVG, acessíveis a 
parceiros para acompanhar os desempenhos da Organização e a evolução dos 
seus programas; 
Apoiar a harmonização dos Quadros Estratégicos para o crescimento e a 
redução da pobreza dos Estados membros no que diz respeito as suas 
intervenções nas bacias; 
Harmonizar as abordagens, coordenar a implementação, agregar as 
necessidades, favorecer a partilha dos custos da logística de execução, a 
economia de escala nas despesas recorrentes, a troca de experiência entre as 
entidades nacionais envolvidas; 
Lançar estudos prospectivos e animar um debate contínuo sobre as perspectivas de 
desenvolvimento harmonioso das bacias; 

 Formação superior (segundo grau completo + 5 anos de estudo 
superior no mínimo) em economia, engenharia; 

 Possuir uma experiência de 7 anos pelo menos na área da 
planificação e elaboração de esquemas directivos de ordenamento 
das bacias;  

 Bom conhecimento do funcionamento das instituições regionais 
de cooperação, incluindo a OMVG ou similares; 

 Possuir capacidades de organização e grande análise, de 
redacção e síntese; 

 Capacidade a trabalhar em equipa pluridisciplinar e sob grande 
pressão; 

 Domínio da ferramenta de previsão das necessidades/procura 
 Domínio da ferramenta informática (Word, Excel, Microsoft 

Project, Base de dados etc.); 
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Chefe da Divisão 
das Infraestructuras 
regionais e recusos 
hídricos 
 

- Favorecer a harmonização das políticas nacionais e dos programas de 
infraestructuras dos Estados membros nas bacias (Gâmbia, Korubal –Coliba, 
Kayanga –Geba); 

- Assegurar a coordenação dos estudos preliminares (APS) e dos estudos de 
viabilidade relativos às obras e infraestructuras hidráulicas e hidroelétricas 
regionais;  

- Analisar os novos projectos de obras e infraestruturas nacionais e justificar os 
pareceres favoráveis ou não favoráveis do Alto-Comissariado no que diz 
respeito aos seus impactos sobre o rio;  

- Preparar as propostas de decisões de desenvolvimento das obras e 
infraestructuras regionais à atenção do Alto-Comissariado e do Conselho de 
Ministros; 

- Assegurar o seguimento das prestações dos engenheiros conselhos e dos 
gabinetes de engenharia (DAO…); e das empresas selecionadas para a 
execução das obras e garantir a atenuação dos seus impactos prejudiciais; 

- Apoiar a Agência de gestão das obras comuns do Projecto Energia (AGO) com 
a perícia técnica necessária para a boa execução da sua missão patrimonial de 
manutenção das infraestructuras.  

- Assegurar o Secretariado da Comissão permanente das Águas (CPE); 
- Propor a harmonização das normas e dos limites de rejeições por sector de 

utilização, das sanções na matéria, das medidas de protecção do recurso para 
a aplicação integral dos textos da Organização. 

- Formação superior (segundo grau completo + 5 anos de estudo 
superior no mínimo) em Engenharia Civil, Electricidade, 
Electromecânica; 

- Experiência de 7 anos pelo menos na elaboração de projectos de 
obras hidráulicos e hidroelectricos, de linhas de transporte e 
postos; 

- Bom conhecimento do funcionamento das instituições regionais de 
cooperação, incluindo a OMVG ou similares; 

- Possuir capacidades de organização e grande análise, de 
redacção e síntese; 

- Capacidade a trabalhar em equipa pluridisciplinar e sob grande 
pressão; 

- Conhecimento pelo menos de uma das bacias da OMVG (Gâmbia, 
Koliba-Corubal-, Kayanga –Geba); 

-  

Principales 
compétences 

Possuir excelentes competências interpessoais; Muito bom nível de pelo menos duas línguas oficiais da OMVG (francês, inglês, portugês), domínio 
da outra língua permitindo trabalhar com documentos redigidos nesta língua;Possuir excelentes competências interpessoais; 

- Domínio da ferramenta informática (MS Office e outros); Boas competências de comunicação e boas capacidades de transferência de conhecimentos; 
- Ser rigoroso, proactivo, dinámico e disponível. 

 
 
 
 
 


