
 

ADPP AJUDA DE DESENVOLVIMENTO DE POVO PARA POVO 

 

 

ANÚNCIO DE VAGA   

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 da implementação dos projectos, , a 

ADPP pretende recrutar:  

 

TÉCNICO DE CONSTRUÇÃO CIVIL. 

Objetivos: O Técnico de obras é integrante da equipe do Gabinete de Planificação e 
Infraestruturas da ADPP Angola, com a responsabilidade definida e está pronto para realizar 
qualquer tarefa da equipe sempre que for necessário. 

Local de trabalho: O Técnico trabalha essencialmente em todas províncias do país nas 
localidades onde a ADPP desenvolve projectos ligados ao seu ramo de actuação. 

Requisitos: 

 Habilitações mínimas 12ª Classe, preferencialmente o curso de Construção Civil ou 
equivalente. 

 Mínimo 3 anos de experiência na área de Construção Civil e controlo de obras. 
 Domínio de informática na óptica do utilizador principalmente o “Office 2010 em diante”, 

com realce a Excel, Word e Power Point. 
 Capacidade de comunicar em Português verbal e escrito. 
 Disponibilidade imediata e em tempo integral. 
 Mobilidade e disponibilidade de dormir e trabalhar em áreas rurais sempre que for 

necessário. 
 Espirito de trabalho em equipa. 
 Honesto e sistemático. 
 Experiência na elaboração e cumprimento de planos e relatórios e mapas estatísticos. 
 Conhecimentos sólidos e práticos na área de energia solar. 
 Domínio prático das especialidades de eletricidade, canalização, Carpintaria e 

serralharia.  
 Nacionalidade angolana ou estrangeira residente. 

Responsabilidades: 

 Execução Directa de trabalhos do seu domínio técnico em locais que for indicado. 
 Controlo de qualidade do trabalho de empreiteiros ou prestadores de serviço contratados 

pela ADPP na sua área de responsabilidade. Garantir o cumprimento do descrito nos 
cadernos de encargos dos contratos incluindo a qualidade do material a aplicar. 

 Controlar a eficácia dos empreiteiros de forma a assegurar que seja cumprido o 
cronograma de trabalho fornecido com processos dos contratos entre os empreiteiros e 
ADPP. 

 Organizar equipas locais para execução de trabalhos e proceder à propostas de 
contratação sempre que for necessário. 

 Solucionar os problemas técnicos que forem identificados nas escolas em colaboração 
com o Gabinete de Planificação em Luanda e as Respectivas Direções das escolas. 
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 Em coordenação com Gabinete de planificação em Luanda, contactar as instituições 
afins para solicitação das licenças e outras autorizações necessárias para execução 
normal de projectos.  

 Lavrar actas ou sínteses dos encontros realizados com outras entidades acerca de 
Projectos da ADPP. 

 Elaborar e enviar relatórios por vias estabelecidas pela ADPP. 
 

 

Os interessados devem remeter as candidaturas até ao dia 15 de Fevereiro de 2023, para o 
Correio Eletrónico: recrutamento@adpp-angola.org  com os seguintes anexos: 

 Carta de motivação  
 Curriculum vitae com comprovativo de experiência de trabalho 
 Cópia de certificado de habilitações e profissional. 
 Cópia de Bilhete de Identidade válido 

 
É obrigatório o envio/indicação de Referências profissionais  
 

 

Luanda, 09 de Janeiro de 2023 


