
ANÚNCIO DE VAGA LVIA (ONG ITALIANA): 
 

1 ASSISTENTE TÉCNICO em AGRONOMIA na Guiné-Bissau 
 

1. DESCRIÇÃO DA POSIÇÃO 
 

País: Guiné-Bissau 

Área de intervenção: Todo o país  

Sector de intervenção: Rizicultura de mangal 

Função: Assistente técnico responsável da componente agronómica do 
projeto "IANDA GUINÉ Arrus" 

Sede: Bissau  

As posições referem-se 
a: 

Coordenador de Projeto e Representante País LVIA na Guiné-Bissau  

Duração: 2 anos com possibilidade de extensão (a duração do projeto é de 
cinco anos com data de início 01/01/2019 e fim 31/12/2023) 

Data de início: Flexível (entre novembro de 2019 e janeiro de 2020) 
 
 

2. PERFIL, FUNÇÕES E RESPONSABILIDADES DO ASSISTENTE TÉCNICO EM 
AGRONOMIA 

Requisitos 
 

Experiência prévia: perfil com pelo menos 5 anos de experiência no setor orizícola. Preferível 

experiência prévia em programas complexos de desenvolvimento rural e de consórcios multi-
partner em contextos semelhantes. Requerida uma figura dotada de notável equilíbrio e 
capacidade de planificação.  
 

Formação académica: Licenciatura Pré-Bolonha em Agronomia/Ciências Agrárias. Dar-se-á 
preferência a mestres ou doutorados ligados á fileira orizícola. 
 

Conhecimento adquirido: Excelente conhecimento do sector orizícola, com experiência direta 
no campo (seleção das variedades, multiplicação de sementes, testes agronómicos).  Domínio 
dos instrumentos informáticos (Office, internet, e-mail, etc.). Preferível o conhecimento dos 
instrumentos GIS (QGIS). 

 
Língua: Domínio da língua portuguesa. 
 

Competências: 
- Capacidade de comunicação e mediação com instituições, órgãos públicos, parceiros 

- Capacidade de trabalhar em equipe no quadro de programas em consórcio complexos  

- Capacidade de gestão e coordenação do pessoal local 
- Capacidade de trabalhar em situações de estresse e sob pressão 
- Capacidade de visão e síntese  

 

Requisitos preferenciais:  
O conhecimento do contexto (rural e institucional) da Guiné-Bissau é uma vantagem. Preferível 
o conhecimento das línguas francesa, inglesa, italiana e crioula 
 
 
 

Funções e responsabilidades do Coordenador/a de Programa 
 

- Coordenação da equipa agronómica (agrónomos, animadores): cerca de 10 pessoas 

- Responsável da gestão estratégica do setor: conservação de linhas puras, 
desenvolvimento de fileira das sementes, planificação de testes agronómicos  



- Planificação e monitorização das atividades agronómicas 
- Identificação das necessidades de assistência técnica de curto prazo 

 
- Responsável pela execução das atividades contratadas (sob a supervisão do perito 

sénior em hidrogeologia da sede de Cúneo) 
- Garantir as relações com os assistentes técnicos das outras componentes do projeto 

(ordenamento hidroagrícola, formação, transformação)   
- Responsável pela apresentação dos relatórios periódicos 

 
ENVIAR C.V. DETALHADO E CARTA MOTIVACIONAL ATÉ o dia 20 de Novembro 2019 para 

os seguintes endereços e-mail:  formazione@lvia.it e s.cerise@lvia.it (indicar no assunto: “Call 

Assistente Técnico Agronomia GB”)  
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