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Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura 
 

CONVITE PARA MANIFESTAR INTERESSE – ANÚNCIO DE VAGA  
 

Publicado em: 09 de Outubro de 2017 
Prazo para Apresentação da Candidatura: 15 de Dezembro de 2017 pelas 

16:00 Hora local 
 

 
TÍTULO DO POSTO: Engenheiro Florestal Nacional (com forte 

experiência em reflorestação e restauração das 
terras) 

 

  
TIPO DE CONTRATO: 

 
Consultor NPP (National 
Project Personal) 

  LOCAL DE 
TRABALHO: 

Praia, Cabo Verde 

UNIDADE 
ORGANIZACIONAL: 

REPRESENTAÇÃO DA FAO EM CABO VERDE (FRCVI)  
DURAÇÃO: 

12 meses, com possibilidade 
de extensão 

    
A FAO procura a diversidade de género, geográfica e linguística em seus funcionários e consultores internacionais, para melhor servir os 
membros da FAO em todas as regiões . 

As candidaturas femininas qualificadas e os nacionais qualificados de países membros não representados e sub-representados 
são encorajados a candidatarem-se. 

As pessoas com deficiência são igualmente incentivadas a se candidatarem. 
Todas as candidaturas serão tratadas com a mais rígida confiança. 

 

 
Configuração organizacional  
O consultor será contratado no âmbito do projeto "Reforço da Capacidade de Adaptação e Resiliência do Setor Florestal em 
Cabo Verde", um projeto plurianual financiado pela União Europeia e implementado pela Organização das Nações Unidas 
para a Alimentação e a Agricultura (FAO). O principal objetivo do projeto é aumentar a resiliência e a capacidade de 
adaptação face aos riscos adicionais que as alterações climáticas constituem para a desertificação e a degradação das 
terras em Cabo Verde. Os resultados esperados do projeto incluem (i) possibilitar a organização e o reforço de capacidades 
com vista a uma política de adaptação às alterações climáticas na restauração e gestão florestal baseada no género (ii) 
reduzir a desertificação em Cabo Verde através de atividades de adaptação às alterações climáticas pela via de uma gestão 
participativa das florestas nas ilhas de Santiago, Boavista e Fogo, com total implicação de mulheres, homens e jovens (iii) 
criação e gestão de conhecimentos no que concerne a práticas resilientes ao clima e sensíveis ao género em Cabo Verde.  

 
Estrutura hierárquica 
Sob a supervisão geral do Representante da FAO em Cabo Verde, a supervisão técnica direta tanto do Gestor do Projecto 
como do Lead Technical Officer (LTO) do projeto, e em estreita colaboração com o Assistente do Representante para o 
Programa, outros funcionários do projeto e parceiros nacionais do projeto, o titular executará as tarefas: 

 
Tarefas e Responsabilidades 

• Colaborar com o Especialista Ambiental Nacional para desenvolver nas Ilhas-alvo, os planos de gestão florestal 
resilientes ao clima, que integrem técnicas de resiliência climática e recomendações políticas relevantes; 

• Desenvolver estratégias e ações de prevenção e controlo de incêndio a serem incluídas nos planos de gestão 
florestal; e pilotar alguns aspectos dos planos nos sítios selecionados; 

• Colaborar com o Especialista Ambiental Nacional na revisão dos quadros de políticas de gestão florestal e terrestre 
existentes, por forma a torná-las mais resilientes aos riscos relacionados com o clima;  

• Colaborar com o Especialista Ambiental Nacional na realização de análises de lacunas existentes nos atuais 
quadros de políticas florestais, estratégias e instrumentos relacionados; 

• Esboçar documentos/instrumentos de política florestal revistos para a integração das alterações climáticas, finalizá-
los através de consultas com os stakeholders e apresentá-los às autoridades nacionais para adopção; 

• Contribuir para o desenvolvimento de mensagens importantes sobre as questões de género, alterações climáticas e 
florestas a serem transmitidas pelas vias/meios de comunicação adequados aos beneficiários do projeto, parceiros 
e doadores; 

• Proporcionar uma assistência técnica na comunicação, documentação e divulgação das ferramentas de 
comunicação e lições aprendidas durante a implementação do projeto; 

• Apoiar na preparação dos materiais técnicos e formativos necessários para a implementação do projeto; 

• Contribuir para a elaboração dos relatórios do projeto e resumos para uma maior visibilidade do projeto no país; 

• Organizar ateliers de formação em colaboração com os outros consultores do projeto, para as pessoas locais e 
funcionários governamentais, sobre a conscientização, avaliação de vulnerabilidade, técnicas de planificação da 
adaptação, uso sustentável das terras e técnicas de gestão florestal e oportunidades de melhoria dos meios de 
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subsistência; 

• Desenvolver e implementar um programa de controlo de incêndio florestal e de redução do impacto relacionado ao 
incêndio em cada uma das ilhas propensas a incêndio (Fogo e Santiago); 

• Capacitar os agricultores e as comunidades agrícolas no uso eficiente das técnicas de controlo, prevenção e gestão 
do incêndio; e demonstrar essas técnicas nas zonas florestais selecionadas; 

• Atualizar os viveiros governamentais existentes nas ilhas-alvo para servirem como centros de produção de plantas 
para a reflorestação e a reabilitação das terras florestais degradadas; 

• Promover a participação dos atores da sociedade civil, do setor privado, da população local e suas comunidades no 
cultivo de sementes/plantas; tal poderá incluir o empoderamento das ONGs, CSO/CBOs e dos agricultores e suas 
associações, através da capacitação para uma melhor participação em atividades de reflorestação/restauração; 

• Estabelecer e implementar mecanismos de co-gestão dos recursos florestais em 6 sítios-piloto em Santiago e 
Fogo; 

• Incorporar as lições aprendidas do projeto num Mecanismo Nacional de Aprendizagem de Adaptação, usando o 
portal das alterações climáticas, os websites dos Ministérios e outras plataformas apropriadas existentes na Web. 

 

 
OS CANDIDATOS SERÃO AVALIADOS DA SEGUINTE FORMA 

 
Mínimos requisitos 

• Diploma universitário (Mestrado, Doutorado ou equivalente) em Ciências Florestais/Ambientais/Agrícolas, com um 
forte enfoque nas políticas de desenvolvimento da reflorestação e reabilitação das terras degradadas; 

• Um mínimo de quatro anos de experiência de trabalho relevante na área da reflorestação, reabilitação das terras 
degradadas nas zonas secas da África Ocidental; 

• Uma compreensão aprofundada das políticas de uso das terras, incluindo a abordagem da paisagem para uma gestão 
florestal sustentável; 

• Uma forte capacidade de análise e de síntese que permitam traduzir uma grande quantidade de dados em 
conhecimento/informação analítica e prática; 

• Uma longa experiência profissional em sementes/plantas florestais e desenvolvimento e gestão de viveiros; 
• Uma longa experiência profissional em trabalhar com ONGs, Governos Nacionais e Organizações Internacionais; 
• Uma experiência comprovada em mapeamento institucional e avaliação de capacidade é uma vantagem; 
• Uma excelente capacidade de comunicações verbais e escritas em português é obrigatória. A fluência em francês e/ou 

inglês seria um benefício. 
• Um bom conhecimento do Meio Rural em Cabo Verde ou de outros países do Sahel. 
 
 

Competências 
• Foco nos Resultados 
• Liderança, Engajamento e Empoderamento  
• Communicação 
• Parceria e Plaidoyer 
• Partilha de Conhecimentos e Aperfeiçoamento Contínuo  
• Pensamento Estratégico 

 
 

Favor notar que todos os candidatos devem aderir aos Valores de Compromisso da FAO, Respeito por todos e Integridade e 
Transparência. 
 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS 
• Todas as candidaturas serão examinadas e os candidatos qualificados serão contatados para entrevistas. 
• A FAO não cobra taxa em qualquer fase do processo de recrutamento (candidatura, entrevista, processamento). 
• As candidaturas incompletas não serão consideradas. Se precisar de ajuda ou tiver dúvidas, entre em contato com: 

FAO-CV@fao.org ou ligue para os números 2605050/2605060 
• As candidaturas recebidas após a data do encerramento não serão aceitas. 
• Somente os certificados de proficiência linguística de fornecedores externos credenciados pela ONU e/ou exames 

oficiais de língua da FAO (LPE, ILE, LRT) serão aceitos como prova do nível de conhecimento das línguas 
indicadas nas candidaturas online. 
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COMO CANDIDATAR-SE 

Para se candidatar, visite o site da Taleo em https://jobs.fao.org/careersection/fao_external/jobsearch.ftl?lang=en# e 
complete o seu personal profile form (PPF) online.  

Solicita-se ainda aos candidatos os seguintes documentos: 

§ Uma carta de motivação assinada e datada com o assunto (candidatura ao posto de Especialista Ambiental 
Nacional) e endereçada à Representação da FAO em Cabo Verde; 

§ Um Certificado de Nacionalidade; 

§ Cópias autenticadas de diplomas, certificados e declaração de trabalho de acordo com as disposições 
estabelecidas nas Diretrizes para os Candidatos; 

§ Uma lista de três pessoas de referência com os seus contatos; 

Os candidatos deverão enviar o Personal Profile Form devidamente assinado e os restantes documentos para a 
Representação da FAO no Edifício das Nações Unidas, Avenida OUA - Meio da Achada de Santo Antônio: 1º andar - CP: 
66 Praia, ou por e-mail para: FAO-CV@fao.org. 

 

A data limite para a apresentação das candidaturas é 15 de Dezembro de 2017 às 16 horas local. 

 
 

 
A FAO É UM AMBIENTE NÃO FUMADOR 

 
 

 
 

 
 

 
 

 


