A Escola de Hotelaria e Turismo de Cabo Verde (EHTCV-EPE) é uma entidade pública
empresarial dotada de autonomia pedagógica, administrativa, financeira, e patrimonial que tem
por objecto principal o desenvolvimento de actividades formativas nas áreas de Hotelaria,
Restauração e Turismo, assegurando uma articulação equilibrada entre as componentes teóricas,
práticas e de prestação de serviço em contexto real de formação.
No âmbito da política de descentralização a EHTCV irá iniciar brevemente a sua actividade na
ilha do Sal (Santa Maria) e, vem por este meio informar que necessita de formadores externos
nas seguintes áreas:





Comunicação e Atendimento ao Cliente;
Inglês Técnico para Restauração;
Higiene e Segurança Alimentar;
Ética e Deontologia Profissional.

Faz-se saber que a partir da data da publicação deste anúncio e até o dia 15 de Fevereiro de
2018 encontra-se aberto o concurso para a selecção de 4 (quatro) Formadores com o seguinte
perfil:







Licenciatura nas áreas acima indicadas;
Certificado de Aptidão Pedagógica;
Experiência relevante como formador;
Conhecimento de informática na óptica do utilizador;
Responsabilidade, assertividade e capacidade para trabalhar em equipa;
Disponibilidade imediata.

Os interessados que reúnem os requisitos acima indicados, poderão submeter a sua candidatura
na Secretária da Escola de Hotelaria e Turismo de Cabo Verde, Palmarejo Grande, das 8h às
16h, ou por e-mail (candidaturasehtcv@gmail.com) mediante a apresentação dos seguintes
documentos:







Carta de motivação dirigida ao Presidente do Conselho de Administração da EHTCVEPE;
Currículo Vitae actualizado;
Diploma de conclusão/Certificado de Equivalência (para cursos realizadas no
Estrangeiro);
NIF;
CAP (Certificado de Aptidão Pedagógica);
Documento comprovativo da experiência profissional.

A Selecção será feita com base em análise documental e entrevista.
Nota: A EHTCV-EPE reserva-se no direito de não seleccionar nenhum candidato caso o perfil
não satisfaça os requisitos exigidos.

Praia, 15 de Janeiro de 2018.

Escola de Hotelaria e Turismo de Cabo Verde Telefone: 2602230 - 2602238
Site: www.ehtcv.edu.cv E-mail: candidaturasehtcv@gmail.com – C.P.: 375 A - Palmarejo Grande, Praia.

