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REGULAMENTO DO CONCURSO 

PEPAP 9ª EDIÇÃO 

 

 

 Click aqui para se candidatar 
 

 

 

 O presente anúncio de recrutamento para o Programa de Estágios Profissionais na 

Administração Pública é coordenado pela Direção Nacional da Administração Pública (DNAP), 

de acordo com o Decreto-lei 17/2009 de 15 de Junho. 

A 9ª edição tem por objetivo preencher 100 vagas em vários setores da Administração Pública. 

 

I. Requisitos 

 

a) Jovens licenciados (incluindo a defesa da monografia) até aos 35 anos de idade, à 

procura do primeiro emprego ou jovens desempregados à procura de um novo 

emprego. 

 

II. Tipo de Vínculo, Duração e Bolsas de Estágio  

 

O Contrato de estágio é outorgado entre Direção Nacional de Administração pública – DNAP 

e o estagiário.  

O PEPAP tem a duração de seis (6) meses. 

A Bolsa de Estágio é de 32.952 escudos mensais.  

 

III. Documentos exigidos  

a) Certificado de Habilitações Literárias (ou Certificado de Equivalência caso o curso tenha 

sido feito no exterior)  

b) Curriculum Vitae  

d) Fotocópia do Bilhete de identidade;  

 

 

 

 

 

 

 

http://limesurvey.dgap.com.cv/index.php/181792?newtest=Y
http://limesurvey.dgap.com.cv/index.php/181792?newtest=Y
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IV. Submissão das Candidaturas:  

 

As candidaturas devem ser submetidas preferencialmente através do seguinte link :  

 Click aqui para se candidatar 

 

A DNAP não se responsabilizará pelas candidaturas que deixarem de ser concretizadas por 

motivos de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento das 

linhas de comunicação ou outros fatores de ordem técnica que não sejam da responsabilidade 

da DNAP. 

 

O período de candidatura terminará no dia 28 de fevereiro de 2016, com início a partir 

da publicação do referido regulamento do concurso. 

 

V. Métodos de Seleção:  
 

Para efeito de seleção de pessoal, são estabelecidos os seguintes métodos de seleção: 
 
 
 

 Triagem 

 

Consiste na pré - seleção dos candidatos em função do anúncio publicado. É o momento 

em que o júri procura entre os currículos/candidaturas recebidos, aqueles que se 

enquadram no perfil desejado pelos sectores.  

 
São excluídos, nesta fase, todos os candidatos que: 

 

- Não cumprem os requisitos mínimos 
 
 
- Com documentos em falta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://limesurvey.dgap.com.cv/index.php/181792?newtest=Y
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 Avaliação Curricular 
 
  Metodologia utilizada na Avaliação Curricular 
 
A cada processo é atribuído um código/número, passando a ser tratado por essa referência. 

Um membro da comissão pronuncia em voz alta o código e as informações da candidatura, 

os restantes atribuem a pontuação conforme os critérios de seleção. 

 
 
 
Para cada área de formação é designado um membro para dirigir a análise, e assim 

sucessivamente. Esta metodologia tem como objetivo garantir a transparência, não tratando 

os processos pelos respetivos nomes. No final, serão colocados os códigos/números com 

maior pontuação e posteriormente será feita a distribuição e a listagem por nome. 

 
  Comissão de Seleção 
 
A constituição de uma Comissão de Seleção (CS) tem como objetivo garantir um processo 

justo, credível e transparente. A CS é constituída por membros representantes de 

instituições públicas com vocação nas áreas do emprego, formação e gestão dos recursos 

humanos, formando um grupo heterogéneo. 

 

 
  Valorização da Avaliação Curricular 
 
É expressa numa escala de 0 a 20 valores, sendo a classificação obtida através da 

soma das pontuações d o s  elementos a avaliar estipulados nos critérios de seleção.
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          Critérios de Seleção Aplicados na avaliação Curricular 

 

 
 
Situação Face ao Emprego – Este critério tem a pontuação máxima de 5 pontos, e 

tem como objetivo diferenciar positivamente os (as) candidatos (as) com menor 

experiência profissional. 
 
Tempo da Conclusão da Licenciatura – Este critério avalia o tempo que o (a) 

candidato (a) concluiu a licenciatura, com base nas informações fornecidas no 

certificado de conclusão do curso ou certificado de equivalências para os estudantes 

que estudaram no estrangeiro, e para os candidatos que fizeram a licenciatura em Cabo 

Verde com base no certificado de conclusão de licenciatura. Nos casos em que os 

candidatos fizeram formações académicas após a licenciatura, é tida em conta a data da 

última formação. 
 
Na ausência do certificado é considerada a data na equivalência ou ainda nos casos 

em que os candidatos terminaram a formação e não regressaram ao país, 

permanecendo fora a desempenhar outras funções. 
 
Este critério tem como objetivo diferenciar pela positiva os (as) candidatos (as) que 

estão a mais tempo no desemprego, após a conclusão do curso. 
 
Se o (a) candidato(a) tenha concluído a licenciatura: 

 
- Menos de 6 meses – 1 Ponto 

 
- Entre 7 meses e 1 ano e 6 meses - 2 pontos 

 
- Entre 1 ano e 7 meses a 2 anos e 6 meses - 4 pontos 

 
- Entre 2 anos e 7 meses a 3 anos e 6 meses - 4 pontos 

 
- A mais de 3 anos e meio - 8 pontos 

 
Referencial de competências pessoais e comportamentais – Este critério avalia 

 
as competências pessoais e comportamentais tais como conhecimentos de 

informática e de línguas estrangeiras apresentadas pelo(a) candidato(a), destacando 

o desempenho académico e as formações complementares e/ou extra - curriculares. 

Tem a pontuação máxima de 7 pontos. 
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VI. Critérios de desempate 

- O candidato com maior tempo no desemprego 

- O candidato com maior maior pontuação na situação face ao emprego 

-O candidato com maior pontuação no critério de referencial de competências 

-O candidato com idade mais perto do limite de idade do programa. 

 

VII. Quota para pessoas com deficiência  

O júri reserva-se no direito de criar quotas para pessoas com deficiência, conforme o 

número de candidatos.  

As pessoas com deficiência que candidatarem ao PEPAP devem cumprir o requisito 

mínimo de licenciatura, e indicar o tipo de deficiência contactando a coordenação do 

programa.  

 

 

VIII. Publicação dos Resultados 

 

Os resultados de cada etapa serão publicados no site www.dgap.gov.cv. 

Serão publicadas as seguintes listas: 

a) Candidaturas recebidas; 

b) Candidaturas admitidas; 

c) Candidaturas Não admitidas e respetivas justificações; 

d) Resultado Final. 

 

A consulta das listas e das informações publicadas é inteiramente da responsabilidade 

do candidato. 

 

IX. Reclamações e Acesso à informação 

 

 As reclamações devem ser efetuadas no prazo máximo de (3) Três dias após a 

publicação de cada lista preferencialmente, através do seguinte Link: 

 

Click aqui e peça esclarecimentos 

    

As respostas às reclamações deverão ser enviadas aos requerentes no prazo máximo de 

http://www.dgap.gov.cv./
http://limesurvey.dgap.com.cv/index.php/856544?newtest=Y
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5 (cinco) dias após a data da entrada das reclamações. 

Os candidatos podem ter acesso ao seu processo de candidatura, prova de 

conhecimentos, grelha de correção.  

 

 

 

 

X. Aferição Documental 

Na fase da Aferição Documental, a DNAP reserva-se no direito de solicitar e analisar 

os documentos exigidos, com carácter eliminatório. 

Serão solicitados, para efeito de reconhecimento, os originais dos documentos para a 

formalização do vínculo, conforme o art.º 37º do Decreto-lei nº 39/VI/2004 de 2 de 

Fevereiro (Lei da Modernização Administrativa). 

 

XI. Colocação de estagiários  

Após a atribuição da pontuação, a distribuição dos (as) candidatos (as) selecionados (as) 

é feita mediante a análise do perfil exigido pela entidade acolhedora através da ficha de 

manifestação de necessidades previamente enviada. Levar-se-á em conta algumas 

especificidades constantes da documentação dos (as) candidatos (as), como a 

especialidade do (a) candidato (a) e a relevância desta para a função ou instituição, 

carência de quadros da instituição, importância da função a ser desempenhada, local de 

residência e local da vaga atribuída.  

 

XII. Formação Teórica  

A Formação teórica é de caracter obrigatório e terá lugar na cidade da Praia. 

 

Durante a formação teórica não são toleradas mais de duas faltas injustificadas. 

 

XIII. Disposições Finais 

Qualquer informação sobre o concurso poderá ser obtida através dos telefones 

260999 9  Ou 3337399 (PBX-DGAP). 
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DNAP, 

 Praia 16 de Fevereiro de 2016 

 

 
Anexo 

Como candidatar ao PEPAP 9ª edição 

1º passo 

Click em “click aqui para se candidatar”, para abrir o formulário de candidatura.  

 
 

2º passo 

Preencha todos os campos da primeira página, com os seus dados pessoais, no final 

click em seguinte para passar a próxima página do formulário.  

 

3º passo 



 

8 

 

Preencha todos os campos desta segunda página, lembrando sempre de submeter os 

ficheiros solicitados.  

 

4º passo 

Após preencher todos os campos e anexar os ficheiros solicitados, click em “submeter” 

 

 

Para solicitação de esclarecimentos ou reclamações click em “ click aqui e 

peça esclarecimentos” 

 

 


