PERFIL DE POSTO
Título do posto: Administrador de Representação
Reporta directamente a: Representante (hierárquico) e Departamento Administrativo e Financeiro (funcional)

DESCRIÇÃO DE POSTO
O Administrador de Representação (AR) é o responsável máximo por toda a gestão administrativa e financeira da
oikos em Angola. O AR coordena a administração de todos os programas da oikos a nível nacional e garante a
transparência e rigor de toda a gestão, administrativa e financeira da Representação, de acordo com as boas
práticas de gestão e seguindo os procedimentos internos da oikos e dos financiadores de projectos.
O Administrador é o responsável directo por uma equipa de administradores Provinciais e reporta
hierarquicamente ao Representante da oikos em Angola e, funcionalmente, ao Departamento Administrativo e
Financeiro, em Lisboa.
País: Angola
Base: Luanda
Posto novo: não
Pessoa a substituir: Fernando Joaquim Hand-over previsto: 2 semanas

OBJECTIVOS DA FUNÇÃO
Objectivo 1 Garantir um bom funcionamento administrativo e financeiro da representação
Actividades
• Supervisão da planificação orçamental das delegações provinciais e responsável pela planificação orçamental
anual, mensal e de projectos da representação:
• Preparação e envio do orçamento anual de representação;
• Revisão das planificações mensais de projectos;
• Revisão e envio do mapa de tesouraria mensal por projecto;
• Elaboração ou apoio na elaboração, de acordo com normas e formatos dos financiadores, de orçamentos de
projectos rigorosos, realistas e de acordo com as necessidades dos projectos e da organização;
• Controlo de tesouraria da representação;
• Supervisão do trabalho contabilístico e financeiro:
• Seguimento da gestão administrativa da representação (contratos, aspectos legais);
• Seguimento da gestão financeira da representação (garantir o bom seguimento orçamental; gestão e
seguimento dos administradores, formação e orientação dos administradores nos procedimentos administrativos
adequados – internos e de financiadores, supervisão das boas práticas de gestão);
• Seguimento dos procedimentos de compras, de acordo com os procedimentos internos da oikos e procedimentos
dos financiadores;
• Conhecimento, aplicação, formação e seguimento dos procedimentos da oikos e dos financiadores de projecto;
• Elaboração, actualização e envio dos inventários da representação, anualmente;
• Garantir o cumprimento dos pagamentos nos prazos devidos e no respeito dos procedimentos internos da oikos;
• Garantir a boa gestão dos contratos estabelecidos;
Objectivo 2 Reporting
Actividades
• Preparação de relatórios financeiros de projectos, de acordo com as normas e formatos dos financiadores, para
revisão do Departamento Financeiro e Administrativo, nos prazos estabelecidos;
• Revisão dos relatórios financeiros provinciais, mensalmente;
• Elaboração e envio da contabilidade mensal a Lisboa, de acordo com os procedimentos internos da oikos;
• Garantir a boa prestação de contas, de acordo com as boas práticas de gestão, de forma rigorosa, transparente e
nos prazos estabelecidos;
• Garantir que os dossiers administrativos e financeiros de todos os projectos estão completos e em ordem, de
acordo com as exigências dos financiadores, com procedimentos de compra completos e claros;

Objectivo 3 Gestão de Recursos Humanos
Actividades
• Supervisionar o funcionamento dos administradores de projectos;
• Orientação e apoio técnico aos administradores de projectos;
• Briefing de início de funções a novos administradores e introdução aos procedimentos da oikos e de financiadores
de projecto;
• Briefing sobre funcionamento administrativo e financeiro da representação a cada staff novo (nível de
coordenador). Garantir que o mesmo briefing é realizado a cada novo membro da equipa, se adequado, por cada
administrador do projecto respectivo;
• Avaliação dos administradores de projecto, pelo menos, uma vez por ano;
• Seguimento e fecho de eventuais dossiers de litígio laboral ou outros;

RELATÓRIOS
• Relatórios financeiros e mapa de tesouraria (com envio de documentação).
Para: Departamento administrativo e financeiro (sede). Mensal.
• Relatórios financeiros de projectos:
Para: Sede para validação.

QUALIFICAÇÕES
Habilitações/ Qualificações técnicas/ Nível de especialização:
• Formação Superior em economia ou gestão (ou no mínimo 3 anos de experiência laboral em funções similares,
em instituições relevantes)
• Experiência anterior no sector, em funções similares
• Experiência de gestão de ciclo de projectos
• Experiência de gestão e seguimento de equipas
• Conhecimentos elevados das dinâmicas de financiamento das instituições internacionais

IDIOMAS
Português – Nível: Fluente
Inglês – Nível: Alto

