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ANÚNCIO DE VAGA: OFICIAL DE PROGRAMA, PLANEJAMENTO E 
MODELAGEM ENERGÉTICA, PISCINA DE ENERGIA DA ÁFRICA CENTRAL 

(CAPP) VA/AUDA-NEPAD/22/05 
 

A União Africana, estabelecida como um organismo Pan-continental único, está encarregada 
de liderar a rápida integração e desenvolvimento sustentável de África, promovendo unidade, 
solidariedade, coesão e cooperação entre os povos de África e dos Estados africanos, bem 
como desenvolvendo uma nova parceria mundial. A sua sede está localizada em Addis 
Ababa, capital da Etiópia. 
 
A Nova Parceria para o Desenvolvimento de África (NEPAD) é um programa da União 
Africana adoptado em 2001 em Lusaka, Zâmbia, destinado principalmente ao alívio da 
pobreza e à promoção do crescimento económico e desenvolvimento sustentável em África. 
Como consequência da integração da NEPAD nas estruturas e processos da União Africana, 
a Agência de Planificação e Coordenação da NEPAD (NPCA) foi estabelecida pela Decisão 
do 14.º º Assembleia da UA de Fevereiro de 2010 como órgão técnico da União Africana, em 
substituição do Secretariado da NEPAD.  
 
A Agência da NEPAD transformou-se na Agência de Desenvolvimento da União Africana. O 
objectivo das reformas da União Africana é simplificar e melhorar a eficácia e eficiência na 
implementação das decisões, políticas e programas da UA em todos os órgãos e instituições 
da UA. Uma das recomendações das reformas é transformar o corpo técnico da UA, a 
Agência NEPAD, na Agência de Desenvolvimento da União Africana (AUDA-NEPAD). A 
decisão foi tomada durante a 31ª Sessão Ordinária da Assembleia dos Chefes de Estado e 
de Governo da União Africana em Nouakchott, Mauritânia, Chefes de Estado e de Governo 
Africanos, em julho de 2018. 
 
A AUDA-NEPAD é uma agência continental de propriedade e liderança africana, liderando a 
Agenda 2063. A decisão sobre a Agência de Desenvolvimento da União Africana é uma 
afirmação dos Estados Membros do seu compromisso de possuir um instrumento que irá 
defender o apoio ao desenvolvimento aos países e órgãos regionais no avanço das suas 
prioridades através da implementação da Agenda 2063. 
 
1. Coordenar e executar projetos regionais e continentais prioritários para promover a 

integração regional para a realização acelerada da Agenda 2063;  
2. Reforçar a capacidade dos Estados Membros da União Africana e órgãos regionais;  
3. Para promover o suporte consultivo baseado em conhecimento,  
4. Empreender toda a gama de mobilização de recursos.  
5. Servir como interface técnica do continente com todas as partes interessadas e parceiros 

de desenvolvimento de África  
 
Com base no Acordo de Sede entre o Governo da República da África do Sul e a União 
Africana para que a AUDA-NEPAD sirva como Escritório interino da UA Operando fora 
da Sede da União Africana, A AUDA-NEPAD convida os candidatos que são cidadãos dos 
Estados Membros da União Africana para o cargo de Oficial De Programa, Planejamento 
E Modelagem Energética, Piscina De Energia Da África Central (CAPP). 
 
A. Publicar 
 
Cargo: Oficial De Programa, Planejamento E Modelagem Energética 
Nível de Posição: P2: Etapa 5 
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Estação de serviço: CAPP, Brazzaville 
Supervisor: CAPP Secretário Geral e Chefe de Integração Econômica AUDA-NEPAD 
 
B. ÁREAS CHAVE DE DESEMPENHO 

Sob a supervisão contratual do Chefe de Integração Econômica da AUDA-NEPAD e a 
supervisão geral do dia a dia do Secretário-Geral do CAPP, o Diretor de Planejamento e 
Modelagem Energética do Programa fornece apoio direto aos especialistas/funcionários do 
CAPP na coordenação da contribuição do CAPP para o desenvolvimento do Continente Plano 
Director (CMP), apoiar a preparação do projecto e bancabilidade dos projectos prioritários do 
Programa das Comunidades Económicas Regionais (CERs) para o Desenvolvimento de 
Infra-estruturas em África (PIDA PAP) e assegurar a recolha regular de dados e actualização 
do trabalho de modelação do CMP e do PIDA PAP perfis do projeto. 
 

Especificamente, o titular irá: 

 

1. Trabalhar em estreita colaboração com os especialistas/funcionários do CAPP para 
coordenar as contribuições do CAPP para o desenvolvimento do CMP. 

2. Participe integralmente de todos os treinamentos relacionados à modelagem CMP 
(Eviews, MESSAGE, SPLAT, PSS/E) e trabalhe intensamente no fornecimento de dados 
necessários e modelagem de elementos CAPP no CMP. 

3. Atuar como a interface entre CAPP, AUDA-NEPAD e outros Parceiros apoiando o 
desenvolvimento do CMP para garantir o desenvolvimento suave do CMP. 

4. Contribuir para a modelagem regional e validação da previsão de demanda, planejamento 
de geração e transmissão.  

5. Coordenar com o CAPP os componentes de capacitação do desenvolvimento do 
Masterplan Continental.  

6. Relatório sobre o estado do desenvolvimento do CMP e implementação do PIDA e 
tendências gerais no desenvolvimento de infra-estruturas relacionadas com o sector da 
energia na região da África Oriental. 

7. Apoiar os proprietários de projetos CAPP para avançar na implementação de seus 
projetos PIDA desde a concepção até a implementação via viabilidade técnica ou 
bancabilidade comercial e promover e facilitar a inclusão de projetos PIDA PAP 2 nos 
Planos Nacionais de Desenvolvimento (NDPs) ou Planos de Investimento Público (PIPs) 
da UA Estados-Membros. 

8. Auxiliar os proprietários de projetos a investigar e facilitar a preparação/desenvolvimento 
de projetos e o financiamento de projetos de energia do PIDA PAP com potencial de 
compartilhamento de risco com o setor privado; e fazer recomendações para que tais 
projetos sejam implementados por meio de PPP, ou modalidades de investimento privado. 

9. Realizar quaisquer outras funções que possam ser atribuídas. 
 
C. Competências e aptidões exigidas 
 

i. Demonstrar ampla experiência em projetar e analisar a integração em larga escala de 
energias renováveis (eólica, solar, hidrelétrica, etc.), estudos de sistemas de energia 
de grande porte e sistema HVDC. 

ii. Demonstrar conhecimento e ter experiência em modelagem de, no mínimo, previsão 
de demanda, planejamento de geração e planejamento de transmissão. 

iii. Demonstrar ampla experiência em análise de sistemas de potência (fluxo de carga, 
contingência, estabilidade de tensão, curto-circuito, fluxo de potência ótimo, análises 
dinâmicas de pequenos sinais e transientes). 

iv. Demonstrar conhecimento e ter experiência em pelo menos uma atividade chave da 
cadeia de valor do ciclo de preparação do projeto. 
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v. Experiência comprovada no uso de ferramentas de software de planejamento de 
geração e/ou transmissão, experiência mínima de 3 anos utilizando software de 
modelagem como E-Views, SPLAT, MESSAGE, PSS-E, DIgSILENT PowerFactory ou 
MATLAB SimPowerSystems ou ferramentas de modelagem de energia similares. 

vi. Experiência em planejamento regional de geração e transmissão com experiência 
mínima em 1 projeto de planejamento de sistemas elétricos. 

vii. Experiência de trabalho com os Estados Membros da União Africana, Organismos 
Continentais, Comunidades Económicas Regionais, Power Pools, Organizações 
Internacionais, Parceiros de Desenvolvimento, Instituições Financeiras de 
Desenvolvimento em energia. 

viii. Sólidos conhecimentos e experiência em financiamento de projetos e/ou 
gerenciamento de projetos.  

ix. Excelente conhecimento e experiência em modalidades de Parcerias Público-
Privadas (PPP) de Infraestrutura.  

x. Capacidade de trabalhar sob supervisão mínima com bom senso e entrega de prazos 
apertados. 

xi. Alto nível de integridade e responsabilidade, abordagens flexíveis para trabalhar, 
juntamente com entusiasmo, compromisso e energia. 

xii. Conhecimento sólido de Projetos e Programas de Infraestrutura Prioritários 
Continentais e Regionais, como Agenda 2063, PIDA etc.  

xiii. Capacidade de realizar múltiplas tarefas e trabalhar sob pressão com uma ampla 
gama de indivíduos e instituições. 

xiv. Capacidade de trabalhar em um ambiente multicultural e multilíngue. 
xv. Excelente apresentação, redação de relatórios e habilidades de comunicação. 
xvi. Conhecimentos de informática com conhecimento prático do pacote Microsoft Office. 

 
D. Educação e Experiência 

 

Um mestrado de uma universidade reconhecida em Engenharia de Energia Elétrica, 
Engenharia Eletromecânica, Planejamento de Energia ou áreas afins com uma 
experiência mínima relevante de dois (2) anos de experiência de trabalho, de 
preferência em um ambiente relacionado ao desenvolvimento de infraestrutura em 
instituições do setor público ou organizações similares nacional, regional e/ou 
internacionalmente. 
 
Ou 
 
Um diploma de bacharel em Engenharia de Energia Elétrica, Engenharia 
Eletromecânica, Planejamento Energético, Engenharia Eletrônica ou áreas afins com 
experiência mínima relevante de quatro (4) anos trabalhando preferencialmente em 
um ambiente relacionado ao desenvolvimento de infraestrutura em instituições do 
setor público ou organizações similares nacionalmente , regional e/ou 
internacionalmente. 
 

E. Requisito de idioma : Proficiência em uma das seguintes línguas de trabalho da 
União Africana é um requisito; Inglês, francês, português e árabe. O conhecimento de 
uma outra ou mais línguas de trabalho da União Africana constituirá uma vantagem 
adicional. 

 
F. Duração da nomeação : A nomeação será feita através de um contrato a termo certo 

da UA por um período de dois (2) anos, dos quais os primeiros dois (2) meses serão 
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considerados como período de experiência. Isso será renovável sujeito a desempenho 
satisfatório e disponibilidade de fundos. 

 
G. Integração de gênero : A Agência de Desenvolvimento da União Africana é um 

empregador de oportunidades iguais e as candidatas qualificadas são fortemente 
encorajadas a candidatar-se.  

 

H. Remuneração: Salário base indicativo de US$ 35.044,83 por ano mais outros direitos, 
por exemplo, Ajuste de Post (46% do salário base), Subsídio de moradia (US$ 
22.932,00 por ano), gratificação (15% do salário bruto) em conformidade com as regras 
e procedimentos aplicáveis ao pessoal recrutado internacionalmente da União Africana. 

I. Formulários devem ser encaminhados utilizando a fonte ''Arial'' 11.5 : Para se 

candidatar, envie o seguinte: 
a. Uma carta de motivação indicando as razões para procurar emprego na Agência 

de Desenvolvimento da União Africana 
b. Um curriculum vitae (CV) detalhado e atualizado, não superior a cinco (5) páginas 

e indicando a sua nacionalidade, idade e sexo 
c. Três (3) árbitros com bom conhecimento do trabalho do candidato, fornecendo 

dados completos de contato, telefone, fax e e-mail 
d. Cópias autenticadas de qualificações e diplomas universitários. 

 
Formulários deve ser recebido o mais tardar segunda-feira, 21 de março de 2022 . Clique 

no link para aplicar: 

https://e-recruitment.nepad.org:44310/sap/bc/webdynpro/sap/hrrcf_a_startpage_ext_cand 

 

Por favor, note que apenas candidatos selecionados serão contactados. 

A Agência de Desenvolvimento da União Africana (AUDA-NEPAD) é uma visão e um quadro 
estratégico para a renovação de África que se baseia na um entendimento compartilhado de 
que é imperativo erradicar a pobreza e posicionar os países africanos no caminho para o 
crescimento e desenvolvimento econômico sustentado. AUDA- A NEPAD trabalha em 
estreita colaboração com a Comissão da União Africana (CUA), comunidades económicas 
regionais, governos nacionais, instituições de investigação e organizações da sociedade civil 
nos seus esforços para erradicar a pobreza em África, ao mesmo tempo que expressa as 
preocupações de África a nível global. Para mais informações acesse: www.nepad.org 
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