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ANÚNCIO DE VAGA N.° AFCHPR/2017/008 

MOTORISTA / ESTAFETA, CATEGORIA GSB7  
TRIBUNAL AFRICANO DOS DIREITOS DO HOMEM E DOS POVOS 

(Data de Encerramento: 04/11/2017) 
  

O Tribunal Africano foi constituído ao abrigo do Artigo 1.° do Protocolo da Carta 
Africana dos Direitos do Homem e dos Povos relativo ao estabelecimento do 
Tribunal Africano dos Direitos do Homem e dos Povos sobre a criação de um 
Tribunal Africano dos Direitos do Homem e dos Povos, adoptado a 9 de Junho de 
1998. O Protocolo entrou em vigor em 25 de Janeiro de 2004. O Tribunal é o 
primeiro órgão judicial continental encarregue de garantir a defesa dos direitos 
humanos e dos povos, tendo iniciado as suas actividades em 2006 e tem a sua 
Sede em Arusha, na República Unida da Tanzânia. 
 
O Tribunal Africano convida os cidadãos dos Estados-Membros da União Africana 
interessados a apresentar candidaturas para o preenchimento da seguinte vaga:  
 

1. Posto 
 

 Designação do Posto:  Motorista / Estafeta (Contrato Local)  
 Categoria do Posto:  GSB7 
 Superior Hierárquico:   Técnico de Aquisições, Viagens e Provisões 
 Direcção:    Cartório do Tribunal 
 Local de Afectação:  Arusha 

 
 

2. Finalidade do Posto 
 

Prestar serviços de condução de viaturas fiáveis e seguros, incluindo a manutenção 
de viaturas, e de estafeta. 

Principais Atribuições e Responsabilidades 
 

Exercendo as suas funções sob a supervisão geral do Chefe da Divisão de 
Administração e Finanças, e sob a supervisão directa do Técnico de Aquisições, 
Viagens e Provisões, o Motorista / Estafeta executará as seguintes tarefas:  

i) prestar serviços de transporte ao Tribunal como motorista / estafeta, 
conduzindo as viaturas atribuídas. Estas tarefas devem ser realizadas de 
acordo com a legislação e os regulamentos de trânsito da República Unida 
da Tanzânia. Registar as deslocações oficiais, a quilometragem diária, o 
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consumo de combustível, o serviço de manutenção e reparação da(s) 
viatura(s), etc.; 

ii) manter a(s) viatura(s) atribuídas em bom estado de limpeza e fazer a sua 
verificação diária de rotina para se certificar do seu estado mecânico e fazer 
recomendações sobre a sua reparação e serviço de manutenção. Esta 
verificação deve concentrar-se, mas não se limitar, aos óleos, água, 
iluminação, freios, pneus, etc.; 

iii) conduzir viaturas do escritório para o transporte de pessoal autorizado, 
recepção de pessoal e de visitantes oficiais no aeroporto, e realizar tarefas 
administrativas relacionadas com as suas funções; 

iv) assegurar a prestação de serviços de condução fiáveis e seguros; recolher e 
fazer a entrega de correio, documentos, equipamentos ou embalagens e 
outros artigos solicitados; 

v) ajudar a embrulhar e a proteger as embalagens destinadas a expedição; 

vi) executar outras tarefas afins que lhe forem atribuídas. 

 

3. Habilitações Académicas 
 

Os candidatos devem possuir, pelo menos, o segundo ciclo do ensino secundário 
(10º ano de escolaridade) e carta de condução válida, com a categoria mínima de 
C1. A posse de maiores habilitações literárias ou experiência como mecânico será 
uma vantagem. 

 
4. Experiência Profissional 
 

Os candidatos devem possuir, pelo menos, cinco (5) anos de experiência 
profissional relevante num posto semelhante, adquirida, de preferência, numa 
organização internacional. 

 

5. Outras Aptidões Relevantes 
 

i) alto grau de profissionalismo;  
ii) alto grau de concentração e precisão, e capacidade de trabalhar com o 

mínimo de supervisão;  
iii) respeito pela confidencialidade da informação e boas relações 

públicas;  
iv) excelente capacidade de relacionamento interpessoal e de trabalhar 

sob pressão, num ambiente multicultural;  
v) excelente conhecimento de organizações internacionais;  
vi) bons conhecimentos mecânicos. 
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6. Conhecimentos de Línguas 
 

O candidato seleccionado deve possuir um excelente domínio de, pelo menos, uma 
das línguas de trabalho da União Africana (UA). O conhecimento de mais uma ou 
várias outras línguas de trabalho da União Africana constituirá vantagem. 
 
7. Duração do Contrato 
 

O candidato seleccionado beneficiará de um contrato a tempo inteiro, por um 
período de três (3) anos, dos quais os primeiros 12 meses serão considerados 
período de estágio, findo o qual o contrato será por um período de dois anos, 
renovável, sujeito a um desempenho satisfatório. 
 
8. Integração da Perspectiva de Género  
 

Na qualidade de entidade empregadora que favorece a igualdade de 
oportunidades, o Tribunal Africano incentiva as mulheres qualificadas a 
candidatarem-se. 

 
9. Remuneração 
 

Salário-base indicativo de 6.536,00 USD por ano acrescido de outros direitos 
afins, como subsídio de cônjuge, abono por filho, subsídio de educação, etc.), de 
acordo com o Regulamento que rege os Funcionários Públicos Locais da União 
Africana. 

 
10.  Apresentação de Candidaturas 
 

Para efeitos de candidatura, deve ser apresentada a seguinte documentação:  

i) carta a fundamentar as razões por que pretende candidatar-se a 
emprego no Tribunal Africano dos Direitos do Homem e dos Povos; 

ii) curriculum vitae detalhado e actualizado, indicando a nacionalidade, 
idade e género (respeitar os requisitos estipulados para os candidatos 
interessados em candidatar-se a postos no Tribunal); 

iii) nomes e informação de contacto (incluindo endereço electrónico) de 
três pessoas de referência; 

iv) cópias autenticadas de diplomas e certificados. 
 
O prazo para a apresentação de candidaturas é 04/11/2017 e as mesmas devem 
ser remetidas para o seguinte endereço postal ou correio electrónico: 
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African Court on Human and Peoples’ Rights 
P.O. Box. 6274 

Arusha, Tanzania 
Tel: +255 27 2970 430  /431/432/433/434 

E-mail: humanresources@african-court.org  
 
 

Nota: Somente os candidatos pré-seleccionados para a entrevista serão contactados 
pelo Tribunal Africano. 


