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ANÚNCIO DE OPORTUNIDADE 

Responsável pela Monitorização e Avaliação (M&A)  

País da missão: Angola (Luanda) 

Duração: 261 dias durante 40 meses (mais detalhe pode ser encontrado na secção 
"Informações adicionais") 

Tipo de contrato: Contrato de prestação de serviços diários 

Setor: Ensino Superior 

Prazo de resposta: 10/09/2021 

Nome e descrição do projeto: Programa de apoio ao ensino superior em Angola 
(UNI.AO) - https://www.ciencia.ao/projectos-mescti/uni-ao 

O programa é financiado pela União Europeia e implementado pela agência Expertise France por um 
período total de 60 meses (2019-2024 - 13M€). O seu objectivo é apoiar o Ministério do Ensino Superior, 
Ciência, Tecnologia e Inovação (MESCTI) e as Instituições de Ensino Superior (IES) na produção de 
conhecimento e inovação e em competências de aprendizagem para incentivar o emprego. 

Com o objectivo geral de aumentar a diversificação económica e a criação de emprego em sectores 
prioritários, o programa procura especificamente : (1) Reforçar o alinhamento entre governação e 
instrumentos de política no domínio do ensino superior no sentido da especialização e da investigação 
pós-graduada em sectores prioritários; (2) aumentar a especialização e o reconhecimento das 
instituições de pós-graduações; (3) Aumentar a igualdade no acesso a pós-graduações e progressão 
na carreira para os grupos vulneráveis. 

O/A especialista em Monitorização e Avaliação presta assistência técnica de maneira transversal no 
marco do Programa. Sob a responsabilidade directa da Coordenadora do programa, ele/a trabalha em 
estreita colaboração com a equipa técnica do Programa, baseada em Luanda e em Paris. Na qualidade 
de "Responsável pela Monitorização e Avaliação (M&A)", ele/ela assumirá as seguintes funções:  

• Tomar conhecimento da política interna da Expertise France em termos de monitorização e 
avaliação, do sistema de M&A em uso no programa e refinar os seus mecanismos e 
instrumentos tomando em conta o contexto. 
 

• Consolidar, em estreita coordenação com a coordenadora do programa e o chefe da equipa 
técnica, com a participação das partes interessadas e dos assistentes técnicos do Programa, 
o dispositivo e as modalidades de implementação do sistema M&A; assegurar a implementação 
operacional do sistema M&A até o final do programa e a qualidade dos dados recolhidos. 
 

• Elaborar e actualizar mensalmente a ferramenta informática dedicada (painel de bordo e Power 
BI), para facilitar a colecta e tratamento dos dados, informar os indicadores de progresso e de 
qualidade, actualizar regularmente o quadro lógico do projecto e facilitar a pilotagem do 
programa, particularmente no momento dos Comités Técnicos. 
 

• Alimentar as ferramentas internas da Expertise France, particularmente o painel de bordo 
(monitorização dos indicadores, dos riscos e dados sobre os beneficiários) e participar nas 
reuniões semestrais de revisão do projecto ao nível do terreno ou da sede. 
 



• Acompanhar os responsáveis de M&A em cada entidade parceira (pontos focais) com 
intercâmbios regulares que visam garantir a qualidade dos dados produzidos, e com os 
parceiros apoiados pelo projecto (entre 25 e 50 instituições de ensino superior). 
 

• Elaborar, caso for necessário, as ferramentas úteis à recolha de dados ao nível das instituições 
parceiras ou no quadro das acções de monitorização ou avaliação interna; 
 

• Realizar reuniões de trabalho e acções de diálogo entre as partes para recolha de dados;  
 

• Arquivar os documentos produzidos e informações importantes para compreender o processo 
de elaboração e a implementação das actividades;  
 

• Alimentar os relatórios por meio de exportações textuais e gráficos e facilitar a comunicação 
entre as partes interessadas;  
 

• Implementar grupos de trabalho e workshops no âmbito da Monitorização e Avaliação se for 
necessário (numa perspectiva de capacitação) junto aos parceiros do programa, inclusive nas 
IES localizadas nas províncias. 

 
Experiência profissional: 

− Titular de um diploma universitário em políticas públicas, administração, direito, governação 
dos sistemas educativos, desenvolvimento, sociologia ou economia; 

− Experiência comprovada de no mínimo 5 anos na monitorização e avaliação de projectos e no 
uso de indicadores de resultados, no quadro de projectos de cooperação internacional;  

− Experiência desejada no domínio da estatística, na implementação de base de dados em 
benefício do sector da educação;  

− Experiência desejada na capacitação de actores no sector da monitorização e avaliação;  

− Bom conhecimento das ferramentas de seguimento e do ciclo de projecto;   

− Bom conhecimento do sector de desenvolvimento e de programas de cooperação financiados 
pela União Europeia ou por outros doadores internacionais. 

 
Qualificações e competências: 

− Excelente conhecimento na área da gestão de sistemas de monitorização e avaliação no marco 
de projetos de desenvolvimento ou de cooperação internacional;  

− Bons conhecimentos das ferramentas e indicadores relativos à monitorização e avaliação de 
projectos realizados no âmbito dos fundos europeus e incluindo numerosos parceiros.   

 
Habilidades: 

− Trabalho em equipa e habilidades interpessoais e interculturais;  

− Capacidades para coordenar a intervenção dos diferentes actores numa abordagem 
transversal;  

− Coleta de dados;   

− Síntese e redação,  

− Sentido de organização e previsão; 

− Autonomia e proatividade  

− Perfeito conhecimento das ferramentas informáticas (Word, Excel, Power Point) e interesse 
em soluções técnicas inovadoras;  

− Fluência em português (escrito/oral);  

− Uso do francês ou inglês será apreciável. 
 

Qualidades: 

− Qualidades de escuta e diálogo; 

− Rigor no trabalho, ética e honestidade; 

− Capacidade de animação;   

− Sentido de diplomacia.  
 

 



Informações adicionais: 
 

− Localização da missão: Luanda (trabalho a distância possível. Uma presença mínima no 
MESCTI (Talatona) será exigida), com possibilidades de deslocações ponctuais nas 
províncias; 

− Duração da missão: 261 dias durante 40 meses - com regularidade de 2 dias mínimo por mês 
em presença física; 

− Lugar de trabalho: Ministério do Ensino Superior, Ciências, Tecnologia e Inovação, Talatona, 
Luanda; 

− Data de início: 15 de Setembro de 2021 

− Remuneração: 250 euros/dia (contracto de prestação de serviço). 
 
Os candidatos interessados em apresentar candidaturas devem estar inscritos no registro nacional de 
empresas ou estar ligados a uma entidade com capacidades de faturação.  
 
As eventuais deslocações (de carro ou de avião), o alojamento, refeições e comunicações serão 
cobertas pela Expertise France com acordo prévio do chefe de Programa.  
 
Documentos a fornecer: 

As candidaturas devem ser enviadas para a Expertise France apenas no seguinte endereço: 

https://www.expertisefrance.fr/web/guest/on-recrute#page-6850---1---responsavel-em-monitorizacao-e-
avaliacao-h-f---fr_FR?backlink=search 

• Curriculum vitae (em português) 

• Carta de motivação 

• 1 ou 2 referências 

Os candidatos interessados nesta oportunidade são convidados a apresentar as suas 
candidaturas o mais rapidamente possível, a Expertise France reserva-se no direito de os pré-
seleccionar antes desta data. Apenas os candidatos pré-selecionados serão contactados. 

O processo de seleção das manifestações de interesse realizar-se-á em duas fases:  
- Inicialmente, uma lista restrita será elaborada livremente pela Expertise France.  
- Numa segunda fase, os candidatos (a)s selecionado(a)s podem ser convidado(a) s para uma 
entrevista. 

https://www.expertisefrance.fr/web/guest/on-recrute#page-6850---1---responsavel-em-monitorizacao-e-avaliacao-h-f---fr_FR?backlink=search
https://www.expertisefrance.fr/web/guest/on-recrute#page-6850---1---responsavel-em-monitorizacao-e-avaliacao-h-f---fr_FR?backlink=search

