
 

SELEÇÃO DE CANDIDATOS PARA O PROGRAMA DE 

DESENVOLVIMENTO DE CONSTRUÇÃO (PDC) 

 

A CCS JV, o principal empreiteiro EPC (Engenharia, 

Aprovisionamento & Construção) para o Projecto de Gás 

Natural Liquefeito (GNL) Área 1 no Distrito de Palma, 

Província de Cabo Delgado, irá implementar um Programa de 

Desenvolvimento de Construção (PDC), a fim de desenvolver 

recursos Moçambicanos no campo de Construção de Petróleo e 

Gás. No âmbito deste programa, será lançada uma Iniciativa de 

Formação Profissional Internacional específica, e a CCS JV 

oferecerá a possibilidade de crescimento profissional a um 

grupo de 20 moçambicanos. O objectivo é desenvolver 

capacidades e competências técnicas consolidando as aptidões 

da futura geração de supervisores moçambicanos nas seguintes 

disciplinas: Fabricação de Tubagens, Trabalhos Mecânicos, 

Soldadura Industrial, Montagem de Tubos e Montagem e 

Torneamento Mecânico. Todos os profissionais que reúnem as 

seguintes qualificações e requisitos são elegíveis para a 

Iniciativa Internacional de Formação Profissional: 

• Formação acadêmica concluída em Engenharia Mecânica 

ou um Diploma Técnico Profissional. 

• Experiência mínima de 3 anos em uma das áreas 

mencionadas acima. 

• Pelo menos 2 anos de experiência em uma função de 

Supervisão ou Líder de Equipe. 

• É imprescindível o domínio da língua Inglesa (escrito e 

falado). 

• Disponibilidade para viajar e trabalhar no exterior por um 

período de 8 meses. 

Os interessados deverão submeter as suas candidaturas enviando 

o Curriculum Vitae na versão inglesa acompanhado com os 

certificados para o seguinte endereço electrónico: 

antonio.manjate@saipem.com  

 

NOTA: Só serão consideradas válidas as candidaturas que forem 

efectuadas no endereço acima e anexando o CV em inglês. 

 

DATA LIMITE DE CANDIDATURA: 22 de Setembro de 2020 

 

Este inquérito deve ser considerado um convite para manifestar 

interesse e enviar CV e não representa ou constitui qualquer 

promessa, contracto, oferta, obrigação ou compromisso de 

qualquer espécie por parte da CCS JV ou Total para celebrar 

qualquer acordo com as entidades participantes neste inquérito. 

Todos os dados e informações fornecidas no aplicativo não 

devem ser considerados como um compromisso por parte da 

CCS JV ou da Total de celebrar qualquer acordo, nem darão ao 

interessado o direito de reivindicar qualquer indemnização. Os 

dados e informações claramente marcados como "confidenciais" 

fornecidos de acordo com esta consulta serão tratados como 

confidenciais e não serão divulgados a pessoas ou empresas não 

autorizadas.  

SELECTION OF CANDIDATES FOR THE 

CONSTRUCTION DEVELOPMENT PROGRAM (CDP) 

 

CCS JV, as the main EPC (Engineering, Procurement & 

Construction) contractor for the Area 1 Liquefied Natural Gas 

(LNG) Project in Palma District, Cabo Delgado, province of 

Northern Mozambique, will implement a Construction 

Development Program (CDP), in order to develop 

Mozambican resources in the Oil & Gas Construction Field. 

Within this program, a specific International Professional 

Training Initiative will be launched, and CCS JV will offer the 

possibility of professional growth to a group of 20 Mozambican 

resources. The objective is to develop technical skills and 

abilities consolidating the competencies of the future generation 

of Mozambican supervisors in the following disciplines: Piping 

Fabrication, Mechanical works, Industrial Welding, Pipe-fitting 

and Mechanical Fitting & Turning. 

All professionals who meet the following qualifications and 

requirements are eligible for the International Professional 

Training Initiative: 

• A completed academic education in Mechanical 

Engineering or a Professional Technical Diploma. 

• A minimum of 3 years of experience in one of the areas 

mentioned above. 

• At least 2 years of experience in a Supervisory or Team 

Leader role. 

• Fluent in English (written and spoken). 

• Availability to travel and work abroad for a period of 8 

months.  

If interested please send a Curriculum Vitae in English and 

certificates to the email address: antonio.manjate@saipem.com 

Please note: only the applications submitted to the email address 

above indicated, and with a CV attached in English will be 

considered valid 

DEADLINE FOR APPLICATION: 22nd of September 2020 

 

This enquiry shall not be considered as an invitation to bid and 

does not represent or constitute any promise, contract, offer, 

obligation or commitment of any kind on the part of CCS JV or 

Total to enter into any agreement or arrangement with entities 

participating in this enquiry. All data and information provided 

within the application shall not be considered as a commitment 

on the part of CCS JV or Total to enter into any agreement or 

arrangement nor shall it entitle interested entities o claim any 

indemnity. Data and information clearly marked as 

“confidential” provided pursuant to this enquiry will be treated 

as confidential and such companies shall have no recourse to 

disclose to non-authorized persons or companies.  
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