ANÚNCIO
A ADPP Angola, Ajuda de Desenvolvimento de Povo para Povo, é uma ONG de direito
Angolano, que actua desde 1986 nas seguintes áreas de desenvolvimento: Educação,
Saúde, Desenvolvimento Rural, Agricultura, Ambiente e alterações climáticas,
Empreendedorismo e Energia Renováveis. Actualmente conta com mais de 50 projectos
de desenvolvimento operacional em 17 Províncias de Angola.
No âmbito do desenvolvimento das suas actividades, a ADPP Angola pretende recrutar
candidatos para provedor de serviços de CONSULTORIA.
1. Objectivos:
De acordo as áreas de actuação acima referenciadas, o presente concurso tem como
objectivo a conceção de uma base de dados de consultores Nacionais e Internacionais,
que tendo em conta os critérios de avaliação e seleção para as diversas áreas de
intervenção, serão convidados a apresentar propostas para o desenvolvimento de
actividades de consultoria de acordo a eventuais necessidades especificas no âmbito da
implementação de projectos da ADPP Angola.
2. Locais de Prestação: Escritórios da ADPP em Luanda, com eventuais viagens para
as áreas de implemtanção dos projectos.
3. Requisitos Necessários:
 Pessoa individual ou colectiva com reconhecida capacidade e idoneidade na
prestação de serviços de Consultoria.
 Ter Nacionalidade Angolana, possuir título de estrangeiro residente, no caso
pessoa colectiva possuir registro e comprovativos de situação fiscal regularizada
passados pelos órgãos públicos competentes.
 Habilitação literária mínima de Licenciado.
4. Qualificações e Experiencias Profissionais:








Anos de experiência de trabalho comprovados em Prestação de Serviços no sector
em que se candidata.
Experiência de trabalho comprovada com Instituições Governamentais, Agências
de cooperação Bilateral e Multilateral na planificação e gestão programática de
projectos.
Capacidade de trabalhar com respeito pelos vários níveis de compreensão,
habilidades profissionais e diferenças culturais.
Excelentes habilidades de comunicação e escrita em língua portuguesa e inglesa
Capacidade de trabalhar sobre pressão e com prazos de entrega de resultados.
Experiência na elaboração de relatórios;
Conhecimentos do Microsoft Office.

Se és qualificado e disponível, envie a sua candidatura num prazo de 30 dias, a contar da
data de publicação do presente anúncio, para o Correio Eletrónico: recrutamento@adppangola.org indicando claramente a área de actuação em que se candidata com os seguintes
anexos.


Carta de Apresentação; Referências Profissionais; Curriculum Vitae e Copias dos
Certificados de Níveis Académicos e B.I

