
 
ANÚNCIO DE CONVOCATÓRIA PARA O PREENCHIMENTO 

DE POSTOS DE TRABALHO 

 
 

 

1. Postos de trabalho.  

 

A Secretaria Geral Ibero-Americana (SEGIB), anuncia, através da sua página Web, a 

convocatória aberta para o preenchimento dos seguintes postos de trabalho da 

escala profissional: 

 

− 1 Posto de Chefe de Unidade (P1) na Divisão de Assuntos Económicos. 

− 1 Posto de Profissional Sénior (P2) na Divisão de Assuntos Culturais. 

 

 

2. Requisitos: 

 

− Ser nacional de um dos vinte e dois países ibero-americanos que 

integram a SEGIB. 

− Formação Universitária. 

− Estudos de mestrado ou pós-graduação, se tal for o caso. 

− Mínimo de 12 anos de experiência profissional para o posto de Chefe de 

Unidade e de 10 anos para o de Profissional Sénior. 

− Conhecimento de línguas (para além de uma das duas oficiais: espanhol 

e português). 

− Experiência comprovada na área das Relações com Organizações 

Empresariais e Organismos Internacionais nas suas respectivas áreas 

(económica e cultural). 

− Capacidade demonstrável de supervisão, direcção e gestão. 

− Capacidade de integração em equipas de trabalho.  
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3. Apresentação das candidaturas. 

 

As candidaturas devem ser necessariamente apresentadas por correio electrónico 

para o endereço rrhh@segib.org, com o assunto: “Convocatória para o 

preenchimento de postos de trabalho”. 

 

A cada candidatura será atribuído o número de registo que lhe corresponde. 

 

As candidaturas deverão incluir um currículo vitae de extensão não superior a 4 

páginas e ser acompanhadas por uma carta que explique o interesse do/a 

candidato/a em integrar esta Instituição. 

 

O prazo de apresentação das candidaturas terminará às 24:00horas (hora de 

Madrid-Espanha) do dia 15 de Agosto de 2007. 

 

Em circunstância alguma se admitirá documentação recebida depois da data 

limite. 

 

 

4. Processo de selecção. 

 

O processo de selecção será dirigido até ao final por um painel integrado por 

membros da Comissão de Recursos Humanos da SEGIB, que levará as suas 

recomendações ao Secretário-Geral, para a decisão final do mesmo. 

 

A qualquer momento do processo, a SEGIB poderá solicitar aos candidatos a 

acreditação dos dados que constam do seu curriculum e que apoiam a sua 

candidatura. 

 

 

Madrid, 25 de Julho de 2007 
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