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ANÚNCIO DE VAGA N.° AFCHPR/2017/006 

ADMINISTRADOR WEB (WEBMASTER), P2 
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, 
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: Administrador Web (Webmaster)  
 Categoria do Posto: P2 
 Superior Hierárquico:  Técnico Superior de Informação e Comunicação 
 Direcção:   Cartório do Tribunal 
 Local de Afectação: Arusha 

 
2. Finalidade do Posto 
 

Gerir o(s) website(s) e outros sistemas baseados na Web, incluindo imagens, 
banners, artigos, páginas e sites de redes sociais do Tribunal, e prestar assistência 
visando garantir que a tecnologia seja acessível e esteja equipada de hardware e 
software relevantes. 

Principais Atribuições e Responsabilidades 

 
Exercendo as suas funções sob a supervisão geral do Escrivão, e sob a supervisão 
directa do Técnico Superior de Informação e Comunicação, competirá ao 
Administrador Web:  
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i) conceber, desenvolver e manter uma visão actualizada da configuração do 
Website, da Intranet e de outras plataformas do Tribunal, como os sites de 
redes sociais, baseadas na Web; 

ii) projectar protótipos conceptuais para o teste de usabilidade e observar os 
resultados do teste de usabilidade no aperfeiçoamento dos protótipos, caso 
seja necessário;  

iii) traduzir a visão conceptual da configuração em projecto de design compatível, 
para efeitos de instalação no Sistema de Gestão de Conteúdo (CMS) do 
Tribunal e em conformidade com os padrões Web do World Wide Web 
Consortium (W3C); 

iv) preparar procedimentos operacionais normalizados para a gestão da Web; 

v) conceber um fluxograma de trabalho abrangente para o processamento de 
traduções de e para a Unidade de Comunicações; 

vi) criar um mecanismo de digitalização de informação; 

vii) capacitar o pessoal técnico e não técnico do Tribunal sobre o uso do Sistema 
de Gestão de Conteúdo (CMS) - como Joomla - para garantir a sua fácil 
actualização; 

viii) introduzir serviços inovadores como RSS, podcasting, registo das 
observações dos utilizadores; 

ix) simplificar o processo de criação de conteúdo e aumentar a produtividade dos 
autores; 

x) criar um motor de busca eficaz; 

xi) fazer consultoria geral em matéria de orientação sobre o site e a sua 
arquitectura; 

xii) apoiar na introdução do conteúdo inicial nos modelos actuais do website; 

xiii) introduzir medidas de segurança do website; 

xiv) aconselhar, testar e instalar aplicativos actualizados; 

xv) ajudar a manter um serviço de atendimento ao cliente de alta qualidade tanto 
aos juízes como a todo o pessoal no que concerne à resposta a todos os 
pedidos de apoio relacionados com CMS; assumir os problemas dos usuários 
e ser actuante na sua resolução (identificar os problemas e ajudar os 
utilizadores mediante contacto presencial, por telefone, por correio electrónico 
ou por acesso à distância); 

xvi) ajudar a fazer a manutenção geral dos sistemas de tecnologias de informação 
(TI) e na manutenção de computadores, servidores e serviços de rede; 

xvii) participar em projectos e outras actividades ligadas às tecnologias de 
informação, sempre que se considerar necessário; 
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xviii) ajudar na administração de servidores, na instalação e administração de 
diferentes sistemas ou software utilizados no Tribunal, na manutenção da 
rede local (LAN), e na gestão dos websites do Tribunal; 

xix) trabalhar com a equipa de TI para garantir a cobertura das actividades do 
Tribunal e que os arquivos sejam entregues à divisão de comunicação para 
arquivamento; 

xx) apoiar o Técnico Superior de Informação e Comunicação na tradução de 
conteúdo nos canais digitais do Tribunal; 

xxi) garantir que todo o conteúdo das plataformas de redes sociais seja carregado 
com a maior qualidade; 

xxii) rever o conteúdo e editar os materiais visuais antes de os carregar nos 
websites; trabalhar em estreita colaboração com as equipas responsáveis 
pelas TI e Comunicação para garantir que o conteúdo seja carregado nas 
plataformas do Tribunal, incluindo a transmissão ao vivo das sessões; 

xxiii) executar  outras tarefas que lhe forem confiadas. 

 
3. Habilitações Académicas 
 

Os candidatos devem possuir, pelo menos, o grau de Licenciatura em Ciências de 
Computação ou área afim, com certificação em qualquer software de design de 
websites. A posse de um grau universitário avançado ou diploma de pós-
graduação (Mestrado ou equivalente) constituirá vantagem. 

 
4. Experiência Profissional 
 

Os candidatos devem possuir, no mínimo, seis (6) anos de experiência 
profissional relevante num posto semelhante, de preferência numa organização 
internacional, assim como experiência nas seguintes áreas: 

- linguagem de programação de desenvolvimento de Web, como PHP, JSP; 
conhecimento das normas do W3C, como XHTML, de padrões de 
acessibilidade e de partilha de conteúdo, como RSS / RDF e Open Archives 
Initiative; 

- profunda experiência em CMS (de preferência, Joomla), incluindo experiência 
em sistemas comerciais e de acesso aberto; 

- conhecimentos de trabalho com pacotes básicos de software de composição, 
layout de página, arte e Office/Web como MS Word, Excel, Dreamweaver, 
Adobe PageMaker, Illustrator, Photoshop e Acrobat (ou software aberto 
equivalente); 

- experiência em manipulação fotográfica e pintura digital; a experiência em 
áudio e vídeo digital é bastante desejável;  
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- a experiência em novas tecnologias como RSS, podcast, etc., é bastante 
desejável; 

- experiência em servidores Web (Apache, Tomcat, IIS, Zope, etc.);  

- experiência em Adobe Photoshop e conhecimentos de edição de vídeo, de 
preferência em Adobe Premiere; 

- experiência em plataformas de redes sociais;  

- experiência de trabalho na área de relações públicas ou comunicação e 
imagem. 

 

5. Outras Aptidões Relevantes 
 

i) bons conhecimentos de bases de dados MySQL (ou bases de dados 
empresariais semelhantes); 

ii) competência apurada em HTML 5, incluindo folha de estilos, 
modelos, tabelas complexas e mapas de imagens;   

iii) capacidade de instalar e administrar hardware, software e redes de 
computadores, incluindo a capacidade de operar programas 
informatizados de contabilidade, folha de cálculo, processamento de 
texto, gráficos e programas de desenvolvimento de websites a um 
nível bastante proficiente; 

iv) capacidade sólida de resolução de problemas e de criação;  
v) capacidade de explicar claramente as questões técnicas e de prestar 

atenção ao detalhe; 
vi) excelente capacidade de gestão do tempo e de cumprir prazos 

apertados; 
vii) capacidade de manter a confidencialidade de informação sensível;  
viii) alto grau de concentração e precisão, e capacidade de trabalhar 

com o mínimo de supervisão;  
ix) excelente capacidade de relacionamento interpessoal e de trabalhar 

sob pressão, num ambiente multicultural;  
x) certificação em redes digitais e sociais;  
xi) certificação em segurança de sistemas de informação;  
xii) boa capacidade de comunicação e redacção. 

 
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.  
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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 29.287,00 USD por ano, acrescido de outras regalias 
afins, designadamente, ajustamento de posto (42% do salário-base), 
subsídio de habitação (1.435,20 USD por mês), subsídio de educação (75% 
do valor das propinas, até ao valor 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; 

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: 
 

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. 


