ANÚNCIO DE CONCURSO
1. Enquadramento
O Banco de Cabo Verde (BCV) pretende recrutar Técnico Superior de Património, Segurança e
Manutenção para o Departamento de Património, Segurança e Administração - Área de
Gestão do Património, Segurança e Manutenção (DPAAPS).

2. Conteúdo da Função
Esta função tem atribuições em três domínios de atuação: gestão do património, segurança e
manutenção. Estas atribuições podem ser exercidas em regime de exclusividade, rotatividade ou
acumulação:

Principais atribuições no domínio da Gestão do Património


Proceder à inventariação, catalogação e controlo do património imobilizado;



Propor normas e procedimentos de gestão patrimonial e fiscalizar sua aplicação;



Elaborar laudos, relatórios de Balanço Patrimonial e levantamento de Riscos Patrimoniais;



Gerir os economatos, realizar vistoria técnica dos bens, emitir laudos e propor reafectação
e/ou desreconhecimento desses quando necessário.

Principais atribuições no domínio da Segurança


Assegurar o funcionamento integrado, eficiente e eficaz dos sistemas de segurança da
Instituição;



Propor e manter atualizados os planos globais e setoriais de Segurança e Saúde no Trabalho;



Planear e executar simulacros de evacuação e primeiros socorros;
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Propor e atualizar planos, procedimentos e operações de segurança;



Colaborar nos levantamentos de riscos em matéria da Segurança Física;



Ministrar formações periódicas ao pessoal de segurança interno, prestadores de serviços e
utentes das instalações;

Principais atribuições no domínio da Manutenção



Executar, diretamente, tarefas de manutenção de primeira linha, incluindo parametrização
de equipamentos e sistemas e infraestruturas prediais diversas, nomeadamente, segurança
eletrónica, instalações elétricas, eletromecânicas, bombagem, automação, climatização,
redes e telecomunicações e gestão técnica centralizada do edifício;



Gerir, a manutenção e o inventário de ferramentas, equipamentos, viaturas, instalações e
bens de forma geral;



Propor e fiscalizar a execução de obras nas instalações;



Colaborar na planificação dos espaços necessários ao funcionamento do Banco e
Continuidade de Negócio;



Acompanhar serviços terceirizados de manutenção e assistência técnica e apresentar
relatórios periódicos de manutenção de instalações e bens;



Emitir pareceres, realizar estudos, análises, elaborar manuais e planos para as atividades de
manutenção da Instituição.
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3. Requisitos exigidos
Para o exercício da função exige-se:
Requisitos académicos e experiência


Licenciatura

em

Engenharia

Eletrotécnica,

Eletromecânica,

Mecânica

ou

Telecomunicações;


Conhecimentos de métodos e ferramentas de planeamento;



Experiência profissional mínima de 3 anos em áreas relevantes para o exercício da função
(fator preferencial);



Bons conhecimentos, obtidos através da prática, de redes de telecomunicações e telefonia
Siemens/Unify, APC InfraStruXure®, climatização centralizada tipo VRV, segurança
contra incêndios, eletricidade e automação industrial/predial, entre outras instalações
técnicas prediais.

Requisitos complementares


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



Fluência (oral, escrita e leitura) em português, inglês;



Domínio das ferramentas informáticas na ótica do utilizador;



Disponibilidade e capacidade para trabalhar em equipa;



Facilidade de comunicação e de relacionamento interpessoal, espírito de cooperação;



Análise crítica, perfil analítico, prático e estruturado;



Orientação para resultados;



Sentido de responsabilidade, disponibilidade e rigor na execução das tarefas;



Interesse pelo seu autodesenvolvimento e formação permanente;



Autonomia e iniciativa;
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Impacto/Influência;



Discrição e sigilo;



A função requer disponibilidade para trabalhar fora do horário normal de trabalho e executar
outras tarefas compatíveis com o cargo.

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 atrás enunciados e
com as necessidades/interesses do Banco.

2ª Etapa – Carácter eliminatório


Avaliação de âmbito psicológico/comportamental;



Dinâmica de grupo e/ou role-play;

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).

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.
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6. Compromisso de confidencialidade
Os intervenientes neste processo de seleção ficam obrigados ao sigilo relativamente à comunicação
a terceiros do nome e do numero 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 equivalência (quando aplicável), e comprovativos de experiência
profissional, até às 16h30 do próximo dia 02/03/2020, para o email recrutamento@bcv.cv com
designação «Concurso Técnico Superior de Património, Segurança e Manutenção».
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