Détail de l'offre : Perito(a)s Lusófono(a)s no Domínio do Ensino Superior (M/F)
Partenaire
Référence
Titre
Description du poste

Expertise France
2021/CDVDLDLS/6971
Perito(a)s Lusófono(a)s no Domínio do Ensino Superior (M/F)
O Programa de Apoio ao Ensino Superior - UNI.AO deseja identificar perito(a)s na área do
Ensino Superior e da pós-graduação, que poderão ser mobilizados ao longo do programa
no quadro de missões de mentoring a médio/longo prazo ou no formato on-line.
Duração das missões: variável, dependendo das actividades a acompanhar, as missões
poderão ser de 3 dias a vários meses; deslocamentos pontuais possíveis (cujos custos
serão suportados pelo programa, independentemente da remuneração).
Datas de realização das missões: 2021 - 2024, com início possível nos meados de
Novembro, do ano em curso.
As candidaturas devem ser enviadas até o dia 31 de Outubro 2021 pela plataforma GEX
ao seguinte link
https://www.expertisefrance.fr/web/guest/on-recrute#page-6971---1---expert-e-s-lusoph
ones-dans-le-domaine-de-l-enseignement-superieur-h-f---en_US?backlink=search (TDR
completos e modelo de CV a ser utilizado).
Para cada missão de apoio técnico, um ou mais perito(a)s identificado(a)s serão
convidado(a)s a apresentar uma proposta técnica a partir de termos de referência (TDR)
específicos.
Os consultores devem justificar na inscrição o registo nacional das empresas ou da
portagem por um prestador (com capacidades de faturação).
Um contrato de prestação de serviço será proposto na base dos TDR da ou das missões
de apoio técnico propostas, para qual ou quais o perito será mobilizado e baseado num
custo diário a determinar segundo perfil e experiência.

Type de contrat
Métier

Localisation
Pays
Profil recherché

Para mais informações e aceder aos TDR completos, consultar o site
https://www.ciencia.ao/oportunidades e as páginas Facebook e LinkedIn do UNI.AO:
https://www.facebook/programauniao; https://www.linkedin.com/company/uni-ao/
Emploi
Auto Entrepreneur / Création / Reprise
Conseil / Stratégie
Enseignement / Education
Remotamente e em Luanda e outras províncias
Angola
Qualificações e competências
Formação superior em gestão, economia, engenharia de formação ou qualquer
domínio pertinente;
Conceição de dispositivos de formação e de investigação e/ou acompanhamento à
implementação de novos cursos no quadro da universidade onde trabalha;
Acompanhamento das administrações públicas e/ou privadas do sector do ensino
superior em Angola e/ou internacionalmente;
Excelentes capacidades redaccionais, qualidades de escuta e de animação;
Capacidades em gestão de projectos e também gestão administrativa e financeira
ligada as subvenções;
Experiências de trabalho em África;
Capacidade de trabalho em equipa, grande qualidade de escuta e bom relacional;
Domínio da língua portuguesa;
Conhecimento da(s) língua(s) francesa e/ou inglesa seria apreciável.
Experiência profissional: de 5 a 10 anos requerida em pelo menos um dos domínios

especificados procurados.
Expérience Expérimenté (3-10 ans)
Secteur Administration Publique
Formation et Enseignement
Recherche et développement
Administration
Disponibilité 1 mois

