EXP001/2020

Título do Projeto: Facilidade de apoio para os diálogos setoriais da
UE- Brasil
DATA LIMITE:
A OEI está contratando um Especialista Sênior para a vaga de Líder de Equipe (Team
Leader) para o projeto- Facilidade de apoio para os Diálogos setoriais da UEBrasil. O objetivo é contribuir para fortalecer e ampliar as relações bilaterais da
UE-Brasil alinhadas com a estratégia global da UE, a Associação Estratégica da
UE com o Brasil, e outros acordos e documentos relevantes, promovendo
diálogos setoriais novos e existentes, bem como outras iniciativas de
cooperação com temas prioritários de mútuo interesse.
A seguir, encontrará as funções e os requisitos necessários para esta vaga.
Se estiver interessado/a, encaminhe seu CV em formato EU antes do dia 27 de março
de 2020, para o e-mail: relaciones.multilaterales@oei.es
Especialista 1: Líder de equipe
O Líder de Equipe (LE) essencialmente realiza funções de assessoramento em duas
áreas: a primeira referente ao monitoramento de vários diálogos setoriais, e a segunda
relativa ao planejamento, monitoramento, implementação e avaliação das atividades do
projeto em si. Para garantir o sucesso da implementação do projeto, será necessário
estabelecer uma estreita relação entre o Líder de Equipe e a Delegação da UE, o
SEAE e os Serviços da Comissão e as partes brasileiras interessadas.
As principais tarefas atribuídas ao Líder de Equipe são (lista não exaustiva):
a) Responsabilidade geral da gestão do projeto com o apoio do Especialista Júnior e a
liderança da Unidade de Gestão do Projeto;
b) Apoiar e monitorar a implementação das diversas atividades, incluída a redação de
documentos do projeto;
c) Manter uma estreita cooperação com vários atores brasileiros e europeus envolvidos
nos diversos diálogos setoriais;
d) Planejamento estratégico e programação das atividades (cronograma da
implementação);
e) Preparação das reuniões do Comitê de Direção e do Comitê de Gestão.
O LE deve apresentar à Delegação da UE um relatório semestral, incluindo uma visão
geral da evolução dos diálogos setoriais que fazem parte do Brasil - Associação
Estratégica da UE, e um resumo do progresso das atividades do projeto.

Qualificação e habilidades
- Graduação com pelo menos uma pós-graduação em áreas relevantes para o trabalho
(Relações Internacionais, Ciências Políticas, Economia, Direito ou equivalente), com
certificação devidamente reconhecida.
- Fluência em português (nível C1) e inglês (nível C1)1 .
Experiência profissional geral
- Experiência profissional mínima de 10 anos como líder de equipe, em gestão de
programas / projetos de assistência técnica2;
Experiência profissional específica
- Experiência profissional em pelo menos 3 projetos ou programas de assistência
técnica financiados pela União Europeia.
- Experiência profissional mínima de 5 anos em procedimentos da UE (gestão do ciclo
do projeto, relatórios, marco lógico, etc.)
- Experiência profissional mínima de 5 anos em países da América Latina3.
- Experiência profissional mínima de 2 anos no exterior, concretamente no Brasil4.
No contrato está prevista uma jornada de trabalho de 495 dias úteis no total (4 dias
úteis por semana).

https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages. Estes
critérios devem ser demonstrados para ambos os idiomas, podendo ser comprovado
com uma cópia de diplomas oficiais, ou com um amplo uso do idioma no campo
profissional dentro ou fora da UE.
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O candidato deve cumprir os dois critérios ao mesmo tempo: líder da equipe em
projetos / programas de assistência técnica.
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Pode fazer parte dos 5 anos de experiência profissional na América Latina.

