ANÚNCIO DE CONCURSO
CONTRATAÇÃO DE DOIS CONSULTORES NACIONAIS

1.

Entidade Adjudicante: Instituto de Gestão da Qualidade e da Propriedade Intelectual (IGQPI), sito
na Avenida Cidade de Lisboa, ex-prédio Bô Casa- Várzea, telefone 2604340.

2.

Entidade responsável pela condução do procedimento: IGQPI

3.

Financiamento: as despesas inerentes à celebração do contrato são financiadas pelo Programa das
Nações Unidas para o Desenvolvimento- PNUD.

4.

Objeto do Concurso: no âmbito do Protocolo de Colaboração assinado entre a Direção Nacional do
Ambiente (DNA), entidade responsável pela implementação do Projeto Bio-Tur e o Instituto de
Gestão da Qualidade e da Propriedade Intelectual (IGQPI) que tem a seu cargo a gestão do Sistema
Nacional da Qualidade (SNQ), pretende-se desenvolver e implementar um Programa de
Certificação em Sustentabilidade para de Alojamentos Turísticos em Cabo Verde baseado nas
melhores práticas sustentáveis para o setor hoteleiro. Neste sentido, o presente concurso destinase a contratação de 2 (dois) consultores nacionais, sendo um para barlavento e outro para
sotavento, para reforçar a equipa técnica do IGQPI afeta à área de certificação de produtos,
processos e serviços encarregue de desenvolver e operacionalizar o supracitado Programa de
Certificação.

5.

Local da execução do contrato: os serviços serão desenvolvidos nas instalações do IGQPI na Cidade
da Praia e no Gabinete de representação regional do IGQPI em Mindelo com eventuais deslocações
para os vários concelhos e inter - ilhas.

6.

Prazo de execução do contrato:
A duração da consultoria está estimada em 8 meses a contar da data da celebração do contrato.

7.

Obtenção dos documentos do concurso: Os Termos de Referência, bem como quaisquer
informações complementares relativos ao presente concurso podem ser obtidos através do
correio eletrónico: maria.d.lopes@mice.gov.cv, ou contactar o IGQPI, pelo contacto telefónico nº
(238) 2604340.

8.

PERFIL DOS CONSULTORES

Os candidatos à presente consultoria devem preencher os seguintes requisitos:


Formação académica em turismo, gestão hoteleira, gestão de projetos, gestão da qualidade,
gestão ambiental ou áreas afins;



Ter pelo menos 2 anos de experiência profissional no setor do turismo, em particular na
gestão hoteleira ou ambiental;



Ter conhecimento e boa compreensão das operações de gestão de empreendimentos
turísticos;



Interesse no domínio da qualidade, mais concretamente na certificação de produtos e
serviços no setor do turismo;



Ter boa capacidade de comunicação escrita e oral;



Ter boa capacidade de trabalho em equipa, ser responsável, pró-ativo e dinâmico;



Ter domínio da língua portuguesa. O domínio de uma língua estrangeira (francês ou inglês)
é considerado uma mais valia.

10. Modo de apresentação das candidaturas: ao dossier de candidatura, os interessados devem juntar
os seguintes documentos:
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Curriculum vitae atualizado à data da apresentação da candidatura;



Certificado que comprove o(s) grau(s) académico(s);



Fotocópia de documento de identificação;



Carta de motivação

11. Data de apresentação das candidaturas: Os interessados devem entregar as candidaturas até ao dia
23 de outubro de 2020, às 17h, através do correio eletrónico: maria.d.lopes@mice.gov.cv, ou em
versão papel , contendo a menção “ Contratação de Consultores Nacionais” dirigida ao:
IGQPI-Direção Administrativa e Financeira
Avenida Cidade de Lisboa, Ex-prédio Bô Casa, 3º Piso – Várzea- Cidade da Praia- Santiago
12. Identificação do autor do anúncio: Maria de Fátima Lopes- DAF
13. Lei aplicável ao procedimento: Lei n.º 88/VIII/2015

Praia, 02 de outubro de 2020.
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