ANÚNCIO DE
RECRUTAMENTO
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. No âmbito de desenvolvimento das suas actividades, a ADPP Angola pretende recrutar:
AUDITOR INTERNO
Objectivo: Realizará actividades de controlos internos sistemáticos, independentes e objetivos; salvaguarda
dos recursos da organização assegurando a conformidade com as políticas e procedimentos da ADPP e
dos doadores. Reportará e receberá tarefas do Conselho de Administração e trabalhará independente
de qualquer outro Departamento ou pessoa. Preparará um plano de trabalho de acordo com as tarefas
específicas fornecidas e as necessidades avaliadas dentro, mas não limitadas às áreas mencionadas abaixo.
As tarefas serão coordenadas com o chefe da área relacionada em análise. Utilizará a maioria do tempo
em revisões e auditorias internas de projectos e subvenções individuais, e poderá passar até 40% fora do
escritório.
Principais Actividades: Gestão de risco; Avaliações de conformidade; Auditoria financeira e de conformidade
em projectos; Avaliação do procedimento de declaração de despesas; Avaliação da administração dos
Recursos Humanos; Avaliação dos procedimentos de aquisição; Verificação de ativos; Avaliação de Sistema;
Outras tarefas – por exemplo investigação especial.
Requisitos:
•

Ser altamente habilitado em Tecnologias de Informação e Comunicação;

•

Possuir uma postura proactiva, madura e inovadora;

•

Possuir excelentes habilidades de comunicação escrita e oral.

•

Ser Angolano ou estrangeiro portador de título de residente em Angola

Qualificações profissionais:
•

Possuir Licenciatura em auditoria, contabilidade, finanças ou outro campo relacionado;

•

Possuir pelo menos 3 anos de experiência de trabalho como Auditor Interno ou Externo;

•

Possuir pelo menos 3 anos de experiência de trabalho como supervisor na secção de finanças de uma
ONG de alto nível;

•

Possuir conhecimentos básicos das condições nas zonas rurais de Angola onde vivem os beneficiários
da ADPP Angola;

•

Ser fluente em português e inglês - falado e escrito;

Se és qualificado e disponível, envie a sua candidatura até ao dia 30 de Setembro de 2021, para o Correio
Eletrónico: recrutamento@adpp-angola.org, indicando claramente a vaga em que se candidata e com os
seguintes anexos:
Carta de candidatura; Curriculum Vitae; mínimo de 3 referencias profissionais incluindo os seus dados de
contactos; (Por favor não anexe qualquer outra documentação, como certificados).
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