ANÚNCIO DE CONCURSO PÚBLICO
CONCURSO PÚBLICO PARA CONTRATAÇÃO DE ECONOMISTA Nº 01/2014
No âmbito das suas atribuições, a Agência Nacional do Petróleo de São Tomé e Príncipe (ANP-STP) pretende
recrutar um quadro superior para o Departamento Económico.
Assim sendo, tendo em conta o disposto no artigo 22º do seu Estatuto, comunica-se a todos os interessados
que está aberto um concurso público para contratação de um economista nos termos que se seguem:
1. CONTEÚDO FUNCIONAL (ECONOMISTA)
A posição de economista da Agência Nacional do Petróleo de São Tomé e Príncipe desempenhará as suas funções
sob orientação do (a) Director (a) do Departamento Económico e terá, entre outras, as seguintes funções:
a) Assistir na avaliação e apreciação económica de propostas de projetos petrolíferos;
b) Assegurar o cumprimento das disposições de carácter económico, fiscal, cambial e aduaneiro dos Contratos
Petrolíferos;
c) Elaborar modelos económicos com previsões e estimativas de receitas a arrecadar dos projetos petrolíferos;
d)
Preparar memorandos, pareceres, relatórios, apresentações, documentos informativos sobre análise e
apreciações de natureza económica;
e) Auditar as operadoras petrolíferas observando as normas e procedimentos aplicáveis;
f)

Desempenhar quaisquer outras tarefas dentro da sua área de competências.

2. REQUISITOS BÁSICOS
O candidato à função de Economista deverá preencher os seguintes requisitos:
a) Ter nacionalidade São-tomense;
b) Idade máxima nos termos da Lei nº 5 /1997 do Estatuto da Função Pública;
c) Ser licenciado em Economia, Gestão, Finanças;
d) Estar familiarizado com técnicas de avaliação de projectos económicos, nomeadamente fluxos de caixa,
indicadores económicos e análises de risco;
e) Bom entendimento de relatórios financeiros e Orçamentos;
f)

Domínio da língua portuguesa e inglesa (falada e escrita);

g) Ter bons conhecimentos de informática na óptica do utilizador, nomeadamente Microsoft Excell;
h)
Não estar inibido do exercício de funções públicas ou interdito para o exercício das funções a que se
candidata;

i)

Possuir experiência mínima comprovada de 2 anos na indústria Petrolífera ou na área de formação

requerida;
j)

Capacidade de comunicação, trabalhar em equipa e pró-actividade.

3. REQUISITOS PREFERÊNCIAIS
a) Ter Mestrado em Economia ou Finanças;
b) Bom entendimento da Indústria de exploração e produção petrolífera (upstream);
c) Possuir experiência comprovada no sector petrolífero.

4. DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA
a) Carta de candidatura endereçada ao Director Executivo da ANP-STP;
b) Curriculum Vitae detalhado;
c) Certidão de nascimento ou bilhete de identidade;
d) Certificado de registo criminal;
e) Documento que comprove que o candidato tem a situação militar resolvida;
f)

Cópia do Certificado e outros documentos que comprovem a formação e a experiência.

VI. VALIDADE DO CONCURSO
O concurso é válido para a vaga referida no concurso, esgotando-se com o seu preenchimento.
A ANP-STP reserva o direito de não contratar qualquer candidato, caso não satisfaçam os objectivos preconizados
pelo concurso.
As candidaturas deverão dar entrada na secretaria da ANP-STP em envelope fechado até ao dia 04 de Abril de
2014, ou via postal para o seguinte endereço:
Agência Nacional do Petróleo de São Tomé e Príncipe
Av. Das Nações Unidas, 225 A
C.P 1048 – São Tomé
As falsas declarações prestadas pelos candidatos implicam a sua exclusão final, independentemente do
procedimento criminal, nos termos da lei penal.

São Tomé, 20 de Março de 2014
P’ Directora Administrativa e Financeira
—————————————————–

