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Anuncio de vaga: 
 
 

A ENGIM procura um/a 
 
 

Coordenador/a das atividades no quadro do projeto «PROTEJA - Projet pour le travail et 
les entreprises des jeunes africaines» 

 
 
 

A ENGIM é uma Organização Não Governamental para o Desenvolvimento (ONGD) italiana, 
reconhecida pelo Estado da Guiné-Bissau. Átua na área da Cooperação para o 
Desenvolvimento tendo como setor prioritário a formação profissional. 
 
ENGIM realiza projetos que visam a promoção do emprego e a formação integral dos jovens. 
Átua em 13 países no mundo e apoia, através dos projetos, as atividades da Congregação dos 
Josefinos de Murialdo. 
 
 
Termos de referência 
 
O contexto: 
 
A Guiné-Bissau, estado da África Ocidental, é uma das nações mais pequenas do continente 
africano: confina com o Senegal e com a Guiné-Conakry. Há vários anos, a Ong Engim trabalha 
no pais suportando as escolas profissionais da Congregação dos Josefinos de Murialdo através 
de projetos de cooperação internacional. Os Josefinos estão presentes em duas sedes: na 
capital Bissau e na cidade de Bula, e gerem dois centros de formação profissional chamados 
CIFAP, umas das realidades mais significativas no âmbito da formação profissional na Guiné-
Bissau. Além disso, a Engim colabora com outras organizações internacionais e locais, 
participando em projetos nos âmbitos da formação, direitos humanos, turismo responsável e 
segurança alimentar. 
 
 
O projeto: 
 
O projeto «PROTEJA - Projet pour le travail et les entreprises des jeunes africaines» é 
financiado pela Agência Italiana de Cooperação ao Desenvolvimento “AICS” de Dakar, no 
âmbito das Iniciativas de emergência em favor dos refugiados, migrantes e das populações 
vulneráveis. 
 
O objetivo é de contribuir à redução da exclusão social e económica dos jovens potenciais 
emigrantes na Guiné-Bissau. No especifico o projeto promove o emprego e o auto-
empreendedorismo através do suporte à incubadora no centro profissional CIFAP de Bissau. 
Portanto, a Ong Engim quer oferecer novas oportunidades para os jovens guineenses que 
desejam tornar-se empreendedores. 
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Responsabilidades principais: 
 
• Coordenar as atividades de projeto em acordo com o representante pais e o desk Itália; 
• Gerir os aspetos logísticos, contáveis e administrativos das atividades de projeto; 
• Participar aos encontros de coordenação com outras ONGs e organizações internacionais. 
 
 
Requisitos: 
 
• Preferível uma formação académica em economia e gestão de empresas ou cooperação 
internacional; 
• Experiência de trabalho de pelo menos três anos no âmbito da cooperação internacional 
e/ou na gestão de projetos; 
• Bom conhecimento das técnicas de project management 
• Preferível conhecimentos de gestão das empresas 
• Ótimo conhecimento de Office 
• Ótimas capacidades organizativas 
• Capacidade de trabalho em equipa e por objetivos 
• Capacidade de trabalho em maneira rápida e eficaz, respeitando os prazos 
• Capacidade de adaptação no contexto de um país en desenvolvimento 
• Capacidade de trabalhar num contexto multicultural 
• Adesão à mission da organização 
• Dotes de confidencialidades e diplomacia 
• Preferível conhecimentos do país 
• Preferível bom conhecimentos de italiano e francês. 
 
 
Mais informações: 
 
http://www.internazionale.engim.it 
http://cifap-bissau.wix.com/cifap 
 
Por favor, enviar a própria candidatura e o Curriculum Vitae para 
selezioni.internazionale@engim.it até ao 19/09/2016. 
 
O CV deverá ser acompanhado de uma carta de motivação e da indicação de duas pessoas de 
referência com contactos. 
 
Duração do contrato: 9 meses a partir de outubro de 2016 
 
Sede: Bissau / Guiné-Bissau 


