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TERMOS DE REFERENCIA

Nimero de Refe“ncia:02ノG‐CCAC/AWV/2022

お sessor JuJdico lnternacional na irea irocnica de IInvestiga9■ o(Criminal para a

COEEliSS曇o Anti‐ Corralpcao

1
Titulo da
Posigiio

Assessor Juridico lntemacional na 6rea Tdcnica de Investigag6o

Criminal para a Comiss6o Anti-Comrpgdo .

2
N.。 de
referencla da vaga

02/C―CAC/AJ1/V/2022

3 Local de trabalho
CAC, Gabinete do Comissi{rio, Travessa: Sdrgio Vieira de Mello, Farol

Dfli, Timor-Leste.

4 Categoria ou grau Ll

5 Nrimero de vagas I (uma)

6
Duragiio do

contrato
6 meses com probabilidades de renovagdo.

7 Regime contratual

Contrato de trabalho a termo certo, em regime de exclusividade.

O contrato 6 celebrado ao abrigo do Decreto do Governo n.o 6/2015, de

l8 de novembro, que estabelece o Regime Juridico dos Contratos de

Trabalho a Termo Certo na AdministragSo Priblica.

8 Salirio mensal USE)9.000,00

9 Tipo de concurso Concurso Priblico

10 Direito de f6rias
O contratado ter6 direito a 2 dias de f6rias por cada m6s efetivo de

trabalho.

Objetivos

Prestagdo de servigos juridicos tendentes i assessoria juridica
especializada tendo em vista nomeadamente apoiar a Comissdo Anti-
Comrpg6o no combate i comrpg6o, no dmbito das atividades de

investigag6o criminal e diversas 6reas.
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12 Contexto

O Comissdo Anti-Conupgeo (CAC) atrav6s da Direg5o de Investigag6o
6 responsav6l pela realizag6io de atividades de investigag6o criminal, e
estudos de natureza juridica para a elaboragdo de projetos normativos
em mat6ria da justiga, a fim de contribuir no desenvolvimento do
ordenamento juridico, visando o fortalecimento de 6rg6os da policia
criminal especializada com vista a prevenir e combater d comrpgdo em

Timor-Leste. Para a execugio das respetivas responsabilidades 6
necess6rio tdcnicos profissionais (EAC) qualificados, com formagSo e
experi€ncia em matdria de prevengio e investigagEo criminalpara que

exergam suas fung6es de forma a colmatar as necessidades do pais no
combate a comrpgao.

13
Descrigf,o das

Fung6es do assessor

O assessor juridico internacional tem como fung6es, prestar assistOncia

t6cnica na elaboragdo de pareceres e aconselhamento em matdria legal

ao Comissi{rio e Comiss6rios Adjuntos, relativamente a legislagio
vigente em Timor-Leste relacionados com a natrxeza de atividades da

CAC, bem como providenciar formagfio e proceder a revisSo de

legislagdes, regulamentos e procedimentos internos para o adequado

funcionamento da Comissio Anti-Comrpgio.

14
Responsabilidades
especificas

As responsabilidades especificas que a Comiss6o Anti-Comrp96o
pretende que sejam realizadas no dmbito da assessoria especializada,

ser6o de acordo com as necessidades da Comiss6o, designadamente as

seguintes:

l) Prestar Assessoria em matdria de investigagSo criminal.

2) Providenciar pareceres de quest6es legais relativas as

investigag6es promovidas pela Diregdo de Investigagflo.

3) Prestar assist6ncia na implementagio de instrumentos

normativos.

4) Fazer as necess6rias avaliag6es com vista a identificar
equipamentos, aparelhos necessiirios e dar a respetiva formagio
aos investigadores EAC.

5) Desenvolver planos de operag6es para a recolha de informaglo
e provas, an6lises e outras atuagSes de policia.

6) Prestar aconselhamento de rotina aos investigadores EAC
relativas as dificuldades encaradas diariamente no servigo.

7) Prestar assist€ncia ao superior da CAC no desenvolvimento e
melhoria de mecanismos ou procedimentos operacionais para as

atividades de investigagdo criminal.

8) Apoiar na identificagio de necessidades para o eficiente
desempenho das atividades de investigag6o e desenvolver o
respetivo plano.
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9) Providenciar pareceres e informagdo legal ao Comiss6rio e

Comissiirios Adjuntos em mat6ria de Combate i ComrpgSo.

l0)Realizar outras atividades relacionados com servigo da CAC
quando solicitado pelo superior.

15
Requisitos de

Candidatura

Os candidatos a esta posigdo devem ser indivfduos de comprovado
m6rito e experiOncia profissional, e de reconhecida idoneidade, de

modo a implementar novas dindmicas na CAC, de forma a torn6-la
uma instituigEo de refer€ncia e digna das competOncias que lhe foram
atribuidas pela lei, devendo o candidato reunir cumulativamente os
seguintes requisitos:

1) Ser cidad6o estrangeiro.

2) Ser conhecedor do ordenamento jurfdico civilista e de conceitos
juridicos na lfngua oficial (Portuguesa);

3) Ter conhecimentos s6lidos dos principais desafios no combate a

comrpgdo.

4) Possuir experi€ncia de assessoria

instituigOes priblica e privadas.
na resolug6o de conflitos em

5) Possuir experi€ncia na elaboragdo de regulagEo e estudos

cientificos.

6) Ser excelente comunicador e ter capacidade de liderar equipas de

trabalho.

7) Possuir conhecimento na elaboragSo de relat6rios institucionais.

8) Experi€ncia pr6via em paises em vias de desenvolvimento.

9) Possuir integridade, 6tica e moral.

l0)N5o possuir antecedentes criminais nem alguma
incompatibilidade para exercer fungdes nas instituig6es priblica.

I l)N6o tenha sido demitido ou sancionado nas instituigOes do Estado.

l2) Capacidade de trabalhar sob press6o.

13) Obedecer os regulamentos e noffnas vigentes de Timor-Leste.

l4)Possuir boa saride fisica e mental, para exercer fungdes na

Administragio Priblica.

1 5) Ter disponibilidade imediata.
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16
Qualificag6es
profissionais

Os requisitos de habilitag6es acad6micas necessiirias:

l) Educag6o formal na iirea de Direito, no minimo licenciatura,
com prefer€ncia que tenha curso de mestrado ou tenha sido
membro da Magistratura (Juizes ou Procuradores da
Repriblica), Advogado ou Policia Judiciriria que tenha
experiOncia mfnima de dez (10) anos na iirea de investigagEo
criminal.

2) Certificado de formagdo formal
Criminal e Juridica.

area de Investigagdo

Outros certificados relevantes em servigos
investigagIo criminal.

Possuir carta de condugSo de veiculos.

dcareada3)

4)

17

Conhecimentos
t6cnicos
experi6ncia
profissional

Para o desempenho do servigo na tirea tdcnica de investigagdo criminal
para o combate a comrpgio e crimes conexos de forma adequad4 o
candidato deve demonstrar capacidade e conhecimentos tdcnicos
elevados da seguinte forma:

l) Ter experi€ncia te6rica e pr6tica na 6trea de investigag6o criminal.

2) Bom dominio de tdcnicas de investigagio de crimes de comrpgSo e

outros crimes conexos.

3) Dominio t6cnico, tdtica e estratdgia operacional na recolha de
informagSo e provas.

Ter conhecimento do enquadramento legal na iirea de investigagio
criminal de crimes de comrpgSo e outras leis nacionais e

intemacionais ratificados pelo Estado de Timor-Leste.

Ter qualificagdo t6cnica e demonstrar enorme responsabilidade de

trabalho e capacidade de an6lise critica e estratdgica em qualquer
matdria de investigagdo de crimes de comrpg6o e crimes conexos.

Ter bons conhecimentos de utilizagio de equipamentos, como
sistema software e hordware, aparelhos e facilidades utilizados em
atividades de investigagdo criminal para crimes de comrpgio e
crime conexos.

4)

2)

18
Habilidades
Desej6veis

1) Excelentes capacidades analiticas para resolugflo dos

problemas.

2) Excelentes capacidades de pensamento criativo e critico.

4
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…3) Excelentes habilidades de autodidatismo.

4) Literacia de computador em programa standard Microsoft
Office, tais como Excel, Power Point, internet e aplicagOes

relevante.

5) Possuir habilidades de motivar pessoas.

19
ProficiOncia
Lingua

１

　

２

　

３

Excelente conhecimento de portugu6s, oral e escrito.

Bom conhecimento de ingl6s, oral e escrito.

Conhecimento suficiente da lingua t6tum, oral e escrito 6 uma

vantagem.

20
Qualidades
Interpessoais

l) Boa capacidade de comunicagSo e conhecimento de relag6es

ptiblicas;

2) Experi€ncia prdvia no contexto de paises em vias de

desenvolvimento;

3) Espirito de trabalho em equipa e em ambientes multiculturais.

●
４

Local e prazo de

submissflo da

candidatura

As candidaturas devem ser formalizadas atrav6s de

requerimento, dirigido ao Comissi{rio da ComissSo Anti-
Comrpg5o, Dr. S6rgio de Jesus Fernandes da Costa Hornai,
no edificio situado na Travessa S6rgio Vieira de Mello, n.o 08

Farol, Dili, Timor-Leste.

2) O requerimento deve ser acompanhado com a seguinte

documentag6o, sob pena de exclusdo:

a) Curriculum Vitae atualizado, datado e assinado.

b) Fotoc6pia do certificado de habilitagdes acad6micas

autenticado;

c) Duas cartas de refer0ncia do superior hierr{rquico de duas

fltimas entidades onde exerceu fungOes;

d) Fotoc6pia leg(vel dos documentos comprovativos das a96es

de formagSo frequentadas relacionadas com as atividades

profissionais;

e) Fotoc6pia de documento de identificag6o (BI ou passaporte)

0 No ato de registo trazer identificagdo original do candidato.

22

Local e Prazo de

submissflo das

candidaturas

O prazo de submissdo das candidaturas 6 de quinze (15) dias riteis a

contar da data de publicagdo do anfncio no site oficial da Comissio

Anti-Comrpgao (CAC) Timor-Leste: www.cac.tl.

Data de publicagdo 06 de maio de2022-

Periodo de submissio:
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De segunda a sexta-feira, durante as horas normais de expediente.

Lrltimo dia de submisslto: 26 de maio de2022.

Sem prejuizo da candidatura ser submetida tambdm por email:
cac.recrutamento@.cac.tl, e a entrega a posterior da original na

CAC.

23 Mdtodos de selegilo

l. Os candidatos ser6o submetidos a Avaliag6o Curricular -AC (70%),
por parte de um Painel de J[ri nomeado, e ser6o ponderados os

elementos de maior relevdncia paraaposigEo a ocupar numa escala

de avaliagEo de 0 a 100 pontos, nomeadamente:

a) Formag6o Profissional;

b) Experi€ncia profissional, diretamente relacionada com as

exig€ncias e competCncias necess6rias ao exercicio da fungIo.

2. Aos candidatos pr6 selecionados serSo submetidos a uma Entrevista
Profissional - EP (30%) numa escala de AvaliagSo de 0 a 100

pontos, visando avaliar de forma objetiva e sistim6tica, a

experiOncia profi ssional e aspetos comportamentais evidenciados
durante a interagdo estabelecida entre o entrevistador e o

entrevistado, nomeadamente os relacionados com a capacidade de

comunicagio e de relacionamento interpessoal.

24 Resultado Final

O resultado final ser6 determinado pela soma dos dois (2) fatores acima

referenciados (pontuagio AC x 0.7 + Pontuag6o EP x 0.3).

Termos de refer6ncia aprovado pelo Comiss6rio da Comiss6o Anti-Comrpgeo (CAC) em 06 de maio
de2022.

o de Jesus Fernandes da Costa Hornai
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