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ANÚNCIO DE CONCURSO 

 

1. Enquadramento 

 

O Banco de Cabo Verde (BCV) pretende recrutar um Técnico Superior para o 

Departamento de Estudos Económicos e Estatísticas. 

 

2. Conteúdo da Função 

 

Esta Função tem, entre outras, as seguintes atribuições:  

 

 Recolher, validar, processar dados e produzir estatísticas, em conformidade com os 

manuais de procedimentos do Departamento e com os guias e manuais do Fundo 

Monetário Internacional; 

 Estimar os dados omissos, de transações por vias informais e resultantes da não 

resposta aos inquéritos, utilizando métodos e técnicas estatísticos e econométricos;  

 Realizar auditorias estatísticas, bem como ações de formação e de sensibilização, às 

principais fontes de dados; 

 Produzir, editar e disseminar quadros estatísticos, notas informativas e 

metodológicas, boletins de estatística e de indicadores económicos e financeiros, 

Relatórios, bem como compilações de notícias e legislações de âmbito 

macrofinanceiro, magazines com o sumário de literatura especializada, etc.;  

 Disseminar às entidades nacionais e internacionais, bem como a qualquer cidadão 

que o requeira, de forma estruturada, informações estatísticas e análises 

macroeconómicas produzidas ou publicadas pelo BCV; 

 Organizar e gerir as bases de dados de estatísticas, de projeções e de solicitações, 

assim como as bases de dados de referências bibliográficas; 
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 Elaborar análises periódicas dos conteúdos estatísticos publicados e da 

acessibilidade das estatísticas e publicações do BCV, propondo e implementando, 

em consequência, planos de melhoria;  

 Participar na socialização adequada das estatísticas e análises macroeconómicas do 

Banco de Cabo Verde, preparando flyers, comunicados, glossários e guias de estilo, 

bem como em iniciativas inter-institucionais de disseminação de estatísticas 

macroeconómicas e financeiras. 

 

3. Requisitos Exigidos 

Para o exercício desta função exige-se: 

 

Requisitos académicos e experiência 

 

 Licenciatura em Economia, Estatísticas e Gestão de Informação ou em 

Matemática Aplicada à Economia e Gestão; 

 Conhecimentos técnicos complementares específicos em estatísticas dos bancos 

centrais e análise macroeconómica; 

 Bons conhecimentos de aplicativos informáticos de suporte a tratamento de 

dados estatísticos e econométricos e de edição de reportes de dados; 

 Habilidade na edição e montagem (estruturação gráfica) de documentos para 

publicação; 

 Experiência profissional em funções relevantes. 

 

Requisitos Complementares 

 

 

 Nacionalidade cabo-verdiana e idade, preferencialmente, até 35 anos; 

 Domínio da língua portuguesa, fluência em inglês e bons conhecimentos de 

francês; 
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 Domínio das ferramentas informáticas na ótica do utilizador; 

 Minúcia, rigor analítico e raciocínio lógico; 

 Boa capacidade de comunicação oral e escrito; 

 Sentido de responsabilidade e rigor na execução das tarefas; 

 Boa capacidade de adaptação e de interação com equipas de trabalho 

pluridisciplinares; 

 Excelente capacidade de organização e gestão do tempo; 

 Facilidade de relacionamento interpessoal; 

 Capacidade apurada de autodesenvolvimento; 

 Forte senso de ética profissional e espírito de missão. 

 

4. Metodologia de Seleção 

A seleção será feita por concurso, que abarcará os seguintes aspetos: 

 

1ª Etapa - Carácter eliminatório 

 Triagem curricular detalhada, em conformidade com os requisitos acima 

enunciados e com as necessidades/interesses do Banco.  

 

2ª Etapa - Carácter eliminatório 

 Avaliação de âmbito psicológico/comportamental; 

 Dinâmica de grupo. 

 

3ª Etapa – Carácter eliminatório 

 Avaliação de conhecimentos através de prova escrita e/ou entrevista técnica; 

 Avaliação dos níveis de proficiência em português, inglês e francês (oral e escrito). 
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4ª Etapa – Carácter eliminatório 

 Entrevista individual. 

 

5ª Etapa – Final 

  Entrevista final de validação de perfil. 

 

5. Condições de Ingresso 

A admissão é feita em regime de contrato de trabalho por tempo determinado e a 

remuneração de acordo com a tabela salarial vigente no BCV, com inscrição no INPS.  

 

6. Compromisso de Confidencialidade 

Os intervenientes neste processo de seleção ficam obrigados ao sigilo relativamente à 

comunicação a terceiros do nome e do número de candidatos, bem como dos resultados 

obtidos no processo de seleção. 

7. Outros 

O Banco de Cabo Verde reserva-se o direito de não selecionar qualquer candidato, caso 

não sejam satisfeitas as condições requeridas.  

 

8. Processo de Candidatura 

Os interessados deverão enviar curriculum vitae detalhado, acompanhado de carta de 

apresentação, uma foto tipo passe, fotocópias de bilhete de identidade ou CNI, de 

documentos comprovativos de habilitações literárias e respetivas equivalências (quando 

aplicável), e comprovativos de experiência profissional, até às 16h30 do próximo dia 

24/05/2019, para o email recrutamento@bcv.cv, com designação «Concurso Técnico 

Superior de DEE», ou enviar a documentação em envelope fechado à Direção do 

Departamento de Recursos Humanos do BCV, Caixa Postal 101, Praia.  

mailto:recrutamento@bcv.cv

