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ANÚNCIO DE VAGA N.° AFCHPR/2017/004 

ASSESSOR JURÍDICO PRINCIPAL, P4 
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 e entrou em vigor a 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:  Assessor Jurídico Principal 
 Categoria do Posto:  P4 
 Superior Hierárquico:   Chefe da Divisão dos Assuntos Jurídicos 
 Direcção:    Cartório do Tribunal 
 Local de Afectação:  Arusha 

 
2. Finalidade do Posto 

 
Prestar ao Tribunal serviços de assistência jurídica específica e supervisionar as 
actividades de um Gabinete de Assessoria Jurídica sob a sua responsabilidade 
directa. 

Principais Atribuições e Responsabilidades 
 

Exercendo as suas funções sob a supervisão geral do Escrivão Adjunto e sob a 
supervisão directa do Chefe da Divisão dos Assuntos Jurídicos, o Assessor Jurídico 
Principal executará as seguintes tarefas:  

i) realizar e supervisionar a realização de pesquisa jurídica em áreas de 
direito enquadradas no âmbito da sua competência, particularmente no 
que respeita a desenvolvimentos relevantes ocorridos na área do direito 
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internacional em geral, da legislação e da jurisprudência nos tribunais 
internacionais; 

ii) elaborar, analisar e supervisionar a elaboração e a análise de acórdãos 
pelos juristas sob a sua supervisão; 

iii) assessorar e formular recomendações concretas sobre questões relativas 
ao Tribunal nos domínios judicial, jurídico e administrativo; 

iv) preparar e supervisionar a preparação e a elaboração de resumos, 
decisões e acórdãos relacionados com processos que correm trâmites 
junto do Tribunal; 

v) supervisionar a guarda, a actualização e a consulta de processos e 
instrumentos jurídicos, assim como os contributos feitos pelos juristas sob 
sua supervisão; 

vi) coordenar e supervisionar o uso dos recursos e as actividades do seu 
Gabinete; 

vii) executar outras tarefas que lhe forem confiadas. 

 
3. Habilitações Académicas 
 

Os candidatos devem possuir, no mínimo, o Grau de Mestrado em Direito. A 
posse de especialização em direito internacional público constituirá vantagem. 

 
4. Experiência Profissional 
 

Os candidatos devem possuir, pelo menos, oito (8) anos de experiência 
profissional relevante num posto semelhante, adquirida, de preferência, numa 
organização internacional. 

 

5. Outras Aptidões Relevantes 
 

i) capacidade de liderança; 
ii) bons conhecimentos do sistema africano de direitos humanos;  
iii) capacidade sólida de análise e de preparação de informação, de 

pareceres e de recursos jurídicos; 
iv) respeito pela confidencialidade da informação e boas relações 

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

sob pressão, num ambiente multicultural; 
vi) excelente capacidade de redacção e de argumentação numa das 

línguas de trabalho da União Africana; 
vii) boa capacidade de comunicação, planificação e organização; 
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viii) domínio de informática. 
 

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 
mais 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 40.413,00 USD por ano, acrescido de outras regalias 
afins, designadamente, ajustamento de posto (42% do salário-base), 
subsídio de habitação (1.766,40 USD por mês), subsídio de educação (75% 
do valor das propinas, até um máximo de 7.800,00 USD por filho, por ano, 
para um número máximo de quatro filhos com idade inferior ou igual a 21 
anos), abono de cônjuge (5% do salário-base), abono por filho (250 USD por 
ano, por filho, até um número máximo de quatro filhos com idade inferior ou 
igual a 21 anos), etc., de acordo com o Regulamento que rege os Funcionários 
Públicos Internacionais 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; 



 

Anúncio AFCHPR / 2017/004, Assessor Jurídico Principal, Categoria P4.............................Página 4 
 

   

  

 

iv) cópias autenticadas de diplomas e certificados. 
 
O prazo para a apresentação de candidaturas é 4/11/2017 e as mesmas devem 
ser remetidas para o seguinte endereço postal ou correio electrónico: 
 

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:  
 

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

 

2. Encoraja-se os cidadãos qualificados dos países menos representados no 
Tribunal a candidatar-se. Adiante se indica o quadro de pessoal profissional 
permanente contratado pelo Tribunal, em 31 de Agosto de 2017: 

 

Distribuição por País Número 

Benin 2 

Burquina Faso 2 

Burundi 2 

Camarões 3 

Chade 1 

Etiópia 2 

Gana 1 

Guiné-Bissau 1 

Quénia 2 

Malawi 1 

Moçambique 1 

Ruanda 1 

Sudão 1 

Tanzânia 3 

Uganda 2 

Zimbabwe 1 

Total 26 

 
Note-se que, devido ao número reduzido de postos profissionais no Tribunal, 
actualmente, a quota está fixada em dois quadros profissionais por país. Este 
número poderá ser, excepcionalmente, aumentado para três se as circunstâncias 
assim o exigirem. 


