RADIOTELEVISÃO CABO-VERDIANA, S.A.

ANÚNCIO DE CONCURSO Nº 02/2020
A Radiotelevisão Cabo-verdiana, S.A. (RTC, S.A.), com sede em ASA, rua 13 de Janeiro,
cidade da Praia, faz público que pretende seleccionar 4 (quatro) angariadores comerciais:
 2 (dois) para a Sede
 2 (dois) para a Delegação de Assomada
1. Condições de remuneração
A remuneração será feita mediante percentagem sobre o montante angariado.
2. Requisitos:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

Possuir, pelo menos, o 12º ano de escolaridade;
Idade compreendida entre os 20 e 35 anos;
Domínio de língua portuguesa;
Dominar as ferramentas de Microsoft Office (Excel, Word, PowerPoint);
Boa apresentação;
Capacidade de comunicação, argumentação, atendimento, negociação e apresentação
de soluções;
Excelente nível de argumentação e persuasão;
Capacidade de autonomia e de iniciativa;
Capacidade de relacionamento interpessoal e de trabalhar em equipa;
Sentido de responsabilidade e rigor na execução das tarefas;
Motivado para trabalhar por objectivos de forma responsável;

3. Factores preferenciais:
a) Formação em técnica de vendas;
b) Experiência de, pelo menos, 2 anos na área de venda;
c) Possuir carta de condução e facilidade de deslocação.
4. Documentação exigida:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Carta de candidatura endereçada à à Direção de Administração da RTC;
Curriculum vitae detalhado e actualizado com fotografia
Documentos comprovativos de habilitações literárias e experiências profissionais;
Cópia do Bilhete de Identidade actualizado;
Registo criminal actualizado;
Cadastro policial actualizado;
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5. Modo de apresentação das propostas:
As candidaturas devem ser entregues em envelope fechado, até ao próximo dia 04 de
Setembro de 2020, podendo ser submetidas directamente ao Departamento dos Recursos
Humanos da RTC: – sito na Rua 13 de Janeiro, CP nº1-A, ASA, Cidade da Praia, telefone:
nº 2605200, entre as 8:00h e as 16:00h, durante os dias úteis, ou através de e-mail,
concursos@rtc.cv, ou ainda por correio para a mesma morada, desde que a recepção ocorra
dentro do prazo fixado.
6. Critérios de selecção:
a) Análise curricular;
b) Entrevista psicológica e comportamental .
Informa-se que todas as fases de selecção acima enunciadas são eliminatórias.
7. Critérios de exclusão:
São excluídas, automaticamente, as candidaturas:
a) Que tenham sido entregues depois do termo do prazo fixado;
b) Que não apresentem todos os documentos exigidos;
c) Que não correspondam ao perfil solicitado.
8. Local do processo de selecção:
As entrevistas e testes serão realizados na Sede da RTC, na Praia e na delegação da
Assomada.
9. Forma de comunicação:
Todas as fases do processo serão comunicadas, atempadamente, aos candidatos através do
endereço de e-mail disponibilizados no processo de candidatura.
10. Compromisso de confidencialidade:
Os intervenientes neste processo de selecção ficam obrigados ao sigilo relativamente à
comunicação a terceiros do nome e do número de candidatos, bem como dos resultados
obtidos no processo.
11. Reclamações
Todas as reclamações podem ser feitas num prazo de cinco dias consecutivos, a contar da data
de cada comunicação, através do e-mail concursos@rtc.cv.
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12. Outros
A RTC reversa-se o direito de não selecionar qualquer candidato caso não sejam satisfeitas as
condições requeridas.
Praia, 27 de Agosto de 2020.

