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O Ministério da Educação (MED), desenvolveu o Projecto Empoderamento das Raparigas e Aprendizagem 
para Todos (P168699), com o apoio do Banco Mundial (BM), na sequência e em complementaridade com o 
financiamento já recebido do Banco Mundial para o Projecto Aprendizagem para Todos (PAT, P122700) e 
pretende aplicar parte dos recursos na contratação de um Assistente de Aquisições I. 

Os serviços de consultoria do Assistente de Aquisições  incluem, sempre sob a supervisão do Especialista 
em Aquisições (EA), as seguintes actividades:  

• Garantir a qualidade dos serviços assegurando que todas as aquisições, aprovadas pelo Banco 
Mundial são estritamente realizadas segundo os procedimentos aprovados e compatíveis com as 
linhas gerais de Aquisições do Banco Mundial;  

• Contribuir para assegurar que as actividades de aquisições sejam implementadas de modo eficiente e 
dentro dos prazos requeridos;  

• Assegurar a circulação de documentação entre a área de Procurement e as diferentes áreas do 
projecto, nomeadamente a Coordenação, a área de contabilidade e o secretariado da EGP;  

• Efectuar a preparação e expedição da correspondência da área de Procurement para os fornecedores, 
consultores e empreiteiros;  

• Participar na preparação dos anúncios de concurso, de cadernos de encargos e na elaboração de 
relatórios de avaliação;  

O Projecto Empoderamento das Raparigas e Aprendizagem Para Todos agora convida consultores 
individuais elegíveis para indicar seu interesse em fornecer os Serviços. Os consultores interessados devem 
fornecer informações que demonstrem que possuem as qualificações exigidas e a experiência relevante para 
executar os Serviços. 

O Consultor deverá possuir as seguintes qualificações:  

a) Formação Superior em Engenharia, Contabilidade, Gestão, Direito, Sistemas de Informação ou 
áreas afins; 

 b) Experiência de Aquisições no Sector Publico e/ou Privado de pelo menos 12 meses 
(acumulados); 

 c) Experiência em Aquisições em projectos financiados pelo Banco Mundial ou outra agência 
internacional será uma vantagem;  

d) Experiência na utilização do STEP (Systematic Tracking of Exchanges in Procurement), será uma 
vantagem;  

e) Profundos conhecimentos de informática, nomeadamente folhas de cálculo, processamento de 
texto e bases de dados.;  

f) Possuir Treinamentos na área de Procurement  sera uma vantagem;  



g) Domínio da Língua Portuguesa e bons conhecimentos de Inglês. 

O processo de selecção consistirá nas seguintes etapas: análise curricular (30%), prova profissional (50%) 
e entrevista (20%). 

Os consultores serão avaliados, seleccionados e contratados com base no método de contratação de 
Consultores Individuais, nas Normas de Aquisições do Banco Mundial para Mutuários de Financiamentos 
de Projectos de Investimento de Novembro de 2020 (“Normas”), pelo que deverão ter em atenção à Secção 
III, parágrafos 3.14, 3.16, e 3.17 das referidas Normas, que definem a política do Banco Mundial sobre o 
conflito de interesses. 

Os Consultores interessados poderão obter informação adicional no endereço abaixo indicado das 7H30 – 
15H30. 

As manifestações de interesse (CV, cópia dos certificados de habilitações académicas e outra informação 
pertinente) deverão ser entregues até ao dia 14 de Março de 2022, às 15H00 hora local. Apenas os 
consultores qualificados na etapa de avaliação curricular serão contactados. 

 

PROJECTO DE EMPODERAMENTO DE RAPARIGAS E APRENDIZAGEM PARA TODOS-
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Att: Arq.Irene Neto - Gestora do Projeto 

Rua António Lencastre, Instituto Nacional de Formação de Quadros da Educação (Ex Magistério Primário, 
junto ao Alda Lara), PAT 1º Andar, Luanda – Angola. 

Correio eletrónico: aquisicoes@pat-med.org   Tel: 244 936583739 


