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SOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE 
 (Consultor Individual) 

 
PAÍS: CABO VERDE 
PROJETO: Harmonização e Melhoria das Estatísticas na África Ocidental 
PROJETO ID No. P169265 
CRÉDITO Nº IDA-65740 
 
 
Ref: EOI – IV/UGPE/HISWA/2022 

 
Data: 26 de dezembro de 2022 
 

 
 

Assunto: Contratação de 5 (cinco) Juristas para prestação de serviços no âmbito da Operação 
de Execução do Cadastro Predial no Centro de Mindelo 

 
 
1. A República de Cabo Verde solicitou ao Banco Mundial um empréstimo de US $ 15 milhões 

para financiar o projeto Harmonização e Melhoria das Estatísticas em África Ocidental. O 

projeto tem como objetivo reforçar o sistema estatístico dos países participantes e dos 

organismos regionais em África para produzir, divulgar e melhorar a utilização das principais 

estatísticas económicas e sociais. 

 

2. O Governo pretende aplicar parte dos recursos para recrutamento de 5 (cinco) Juristas para 

prestação de serviços no âmbito da Operação de Execução do Cadastro Predial no Centro de 

Mindelo. A duração total para a execução deste trabalho vai até 31 de dezembro de 2023. 

 
3. O local de trabalho será nas instalações do Instituto Nacional de Gestão do Território (INGT), 

entidade beneficiária do projeto, sita na Cidade de Mindelo – Ilha São Vicente. 

 

4. Informações detalhadas são fornecidas nos Termos de Referência que pode ser solicitado 

através dos endereços de correios eletrónicos abaixo indicados, ou consultado no site do 

Ministério das Finanças, https://www.mf.gov.cv/.  

 

5. A UGPE convida os candidatos elegíveis e qualificados a apresentarem a sua candidatura 

para o cargo de Juristas, fornecendo dados e informações que confirmem a sua experiência 

e capacidade técnica necessária para desempenhar o referido cargo. Carta de Manifestação 

de Interesse e Curriculum Vitae atualizado, no modelo europass, indicando a descrição de 
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atribuições semelhantes, experiência e referências de contactos em funções semelhantes, 

bem como os documentos comprovativos de qualificação são exigidos.  

 
6. Os critérios de seleção são os seguintes: 

 

 Deve ter pelo menos licenciatura em Direito, um mínimo de 2 anos de 
experiência prática em direitos reais, dos quais, pelo menos, 1 ano de 
experiência na operação do cadastro predial nacional.  

 Experiência na elaboração e aplicação de legislação e procedimentos 
relacionados com os direitos reais, regularização e adjudicação de direitos, de 
direitos de propriedade Experiência na prestação de formação on-the-job no 
domínio dos direitos reais, regularização e adjudicação de direitos de 
propriedade; 

 Experiência quadro legal para regularizar a situação jurídica de parcelas 
específicas, incluindo a aplicação da legislação relacionada com a gestão dos 
recursos naturais e áreas protegidas;  

 Experiência em desenvolvimento de novos procedimentos legais inovadores que 
permitam a regularização justa e eficiente dos direitos sobre a terra, e na 
aplicação de mecanismos para resolução de conflitos e disputas sobre a terra 
entre proprietários privados e instituições públicas; 

 Domínio da língua portuguesa; 

 Disponibilidade imediata;  

 Facilidade em trabalhar em equipa; 

 Facilidade de relacionamento interpessoal. 

 

7. Os candidatos devem ter em atenção os parágrafos 3.14, 3.16 e 3.23, do Regulamento de 

Aquisições para Mutuários de Operações de Financiamento de Projetos de Investimento, 

julho 2016 e revistos em novembro de 2017, agosto de 2018 e novembro de 2020 

(“Regulamento de Aquisições”), estabelecendo a política do Banco Mundial sobre conflito 

de interesses e elegibilidade. 

 

8. Os candidatos serão selecionados em conformidade com os procedimentos especificados 

nas diretrizes do Banco Mundial Regulamento de Aquisições para mutuários de operações 

de financiamento de Projetos de Investimento, julho 2016 e revistos em novembro de 2017, 

agosto de 2018 e novembro de 2020 e de acordo com a modalidade de seleção de 

Consultores Individuais (ICS). 
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9. A Unidade de Gestão de Projetos Especiais (UGPE) reserva o direito de não selecionar 

qualquer técnico, caso não sejam satisfeitas as condições requeridas.  

 

 
10. Os interessados poderão obter informações adicionais e esclarecimentos sobre o concurso, 

somente por escrito, através dos endereços de correio eletrónico abaixo indicados (copiar 

para todos os endereços indicados), durante o horário normal de trabalho, das 08:00 às 

16:00 horas. 

Correio Eletrónico: Ildo.a.Varela@mf.gov.cv; Madelene.David@mf.gov.cv; 

Josel.Fernandes@mf.gov.cv; Sandra.Lima@mf.gov.cv   

C/C: Nuno.Gomes@mf.gov.cv  

 

 

11. Os candidatos devem submeter obrigatoriamente os seguintes documentos: uma carta de 

manifestação de interesse assinada, Curriculum Vitae atualizado com a descrição de 

atribuições semelhantes, experiência e referências de contactos em funções semelhantes 

são necessárias. Documentos e informação comprovativos da titularidade dos 

requisitos/critérios exigidos para cargo. 

 

12. As Manifestações de Interesses devem ser entregue por escrito e em língua portuguesa, no 

endereço abaixo indicado (envelope fechado) ou pelo correio eletrónico abaixo indicado, 

até o dia 12 de janeiro de 2023, até as 17:00 (horas de Cabo Verde). 

 

Unidade de Gestão de Projetos Especiais  

Ministério das Finanças e do Fomento Empresarial  

Attn: Nuno Gomes – UGPE Coordenador  

Av. China, Edifício Tribunal Constitucional, 3º Andar  

Chã d´Areia - Cidade da Praia, Ilha de Santiago 

C.P.nº 145, Republica de Cabo Verde  

Tel: + 238 - 261 7584/261-6198  

 
Correio Eletrónico: Ildo.a.Varela@mf.gov.cv; Madelene.David@mf.gov.cv; 
Josel.Fernandes@mf.gov.cv  Sandra.Lima@mf.gov.cv   

C/C: Nuno.Gomes@mf.gov.cv  
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