
ANÚNCIO 
DE VAGA

     GESTOR 
   DE PROGRAMAS



REQUISITOS 

1 - Exposição á metodologias de implementação Ágeis

2 - Diploma de Comércio ou Diploma Relevante em Tecnologias da Informação e 

      Profissional de Gestão de Projectos Certificado (PMP®)

3 - Certificação equivalente em Gestão de Projectos baseada em PMBOK® e 

      Certificado em Fundações ® PRINCE2

4 - Exposição ao PRINCE2® e Exposição ao Microsoft Project (MSP)

5 - A literacia informática (MS Office) e a experiência no Ms Project ou numa 

      ferramenta de planeamento semelhante são essenciais

6 - Pelo menos cinco (5) anos de Experiência em Gestão de Programas e Projectos, 

      sendo no mínimo três (3) na gestão de Projectos de Desenvolvimento de 

      Software

7 - Mínimo de sete (7) anos de experiência na indústria de TI

8 - Mínimo de dois (2) ano de experiência na Indústria de Serviços Financeiros

9 -  Mínimo de 15 milhões de Randes de Orçamento total gerido num único projecto

CONT.



  RESPONSABILIDADES
E ATRIBUIÇÕES 

1 - Assegurar a existência de um caso de negócio (Business Case) válido

2 - Certificar-se de que o programa e os projectos pertencentes ao programa sejam 

      correctamente autorizados pela EXCO/MANCO ou qualquer outro órgão de 

       gestão competente antes de iniciar as actividades dos mesmos

3 - Assegurar que as partes interessadas do programa  sejam identificadas e 

       envolvidas

4 - Identificar e gerir riscos e problemas de programa e auxiliar os gestores de 

      projectos na gestão dos riscos dos seus projectos

5 - Construir e gerir planos e cronograma de programa. O plano de programa 

      contém os vários planos de gestão, tal como sugerido no PMBOK® (5ª Edição) e 

      SAFe® (Scaled Agile), por exemplo, âmbito, tempo, custo e planos de gestão da 

      qualidade

6 - Assegurar que um âmbito (escopo) claro do programa e dos projectos sejam 

      definidos e acordados

CONT.



7 - Proceder a consolidação das estimativas para as actividades do programa no 

      que diz respeito à sua duração e recursos necessários para a realização do 

       trabalho

8 - Realizar pesquisas e utilizar a propriedade intelectual existente adequada, 

        conforme relevante para as tarefas de projecto atribuídas

9 - Construir e gerir relações-chave entre o negócio e o BPC

10 - Acompanhar e gerir os requisitos durante a execução do programa e incorporar 

        alterações aos requisitos através de um processo de gestão de alterações 

         pré-estabelecido

11 - Fornecer liderança aos gestores dos projectos do programa garantindo que os 

        membros da equipa estão motivados para entregar e desenvolver as suas 

        competências e experiência

12 - Apoiar a execução de todas as actividades do programa e resolver ou mitigar 

        riscos e questões que possam ter impacto ou impactar a entrega 

        comprometida do programa

  RESPONSABILIDADES
E ATRIBUIÇÕES 

CONT.



13 - Assegurar que os riscos e problemas não resolvidos sejam escalados para a 

        EXCO/MANCO ou outro órgão de gestão competente com uma indicação do 

        impacto no programa, incluindo soluções propostas para responder 

        adequadamente

14 - Monitorizar e controlar os custos do programa, os prazos e os recursos  

         utilizados e tomar medidas em que estes se desviem das tolerâncias acordadas

15 - Garantir à adesão à governação dos programas ao longo do ciclo de vida dos 

         projectos (ou seja, boas práticas, abordagem SDLC, Método de Gestão de 

         Projectos, ferramentas e normas e modelos conexos definidos pelo APO)

16 - Assegurar que os ciclos de reporte do programa e projectos sejam acordados 

         com o EXCO/MANCO ou outro órgão de gestão competente e implementados 

         de acordo com o Plano do Projecto

17 - Comunicar de forma adequada e eficaz a todas as partes interessadas do 

         programa ao longo do ciclo de vida do mesmo, obtendo, registando e 

         re-transmitindo decisões em conformidade

  RESPONSABILIDADES
E ATRIBUIÇÕES 

CONT.



18 - Identificar as necessidades de formação da equipa do programa

19 - Aderir a processos operacionais organizacionais e unitários, atendimento de 

         sessões externas e internas (comunicação) e formação programada

20 - Gerir a entrega do fornecedor de acordo com os contratos aprovados

21 - Contribuir para a propriedade intelectual registando todos os resultados de 

         qualidade na base de conhecimentos adequados

22 - Garantir a manutenção precisa de registos, documentação e gestão de 

         conteúdos de todos os projectos e documentação relacionada com o negócio, 

         resultados de investigação, investigações e correspondência

23 - Providenciar suporte ao negócio de pós implementação e durante o período de 

         garantia

24 - Garantir a entrega formal dos programas e projectos em produção, incluindo 

         material de formação, documentação, documentação do sistema, processos

25 - Assegurar que os programas sejam formalmente encerrados e, se for caso 

         disso, posteriormente revistos, e que as lições aprendidas sejam capturadas

  RESPONSABILIDADES
E ATRIBUIÇÕES 

CONT.



Os candidatos que reúnam os requisitos acima exigidos, podem submeter as suas 

candidaturas pelo nosso website, a partir do link: 

https://www.standardbank.co.mz/Candidatura/Gestor-de-Programas

As candidaturas deverão ser submetidas até ao dia 29 de Junho

Apenas os candidatos pré-seleccionados serão contactados

COMO SE CANDIDATAR

CONT.



26 - Sugerir melhorias para melhorar o ciclo de entrega do projecto

27 - Contribuir e implementar a estratégia da equipa, garantindo o alinhamento com 

         o maior propósito e visão da unidade

28 - Gerir a entrega do fornecedor de acordo com os contratos aprovados

29 - Contribuir para a propriedade intelectual registando todos os resultados de 

         qualidade na base de conhecimentos adequados

30 - Garantir a manutenção precisa de registos, documentação e gestão de 

         conteúdos de todos os projectos e documentação relacionada com o negócio, 

         resultados de investigação, investigações e correspondência

31 - Providenciar suporte ao negócio de pós implementação e durante o período de 

         garantia

32 - Garantir a entrega formal dos programas e projectos em produção, incluindo 

         material de formação, documentação, documentação do sistema, processos

33 - Assegurar que os programas sejam formalmente encerrados e, se for caso 

         disso, posteriormente revistos, e que as lições aprendidas sejam capturadas

  RESPONSABILIDADES
E ATRIBUIÇÕES 

CONT.



34 - Sugerir melhorias para melhorar o ciclo de entrega do projecto

35 - Contribuir e implementar a estratégia da equipa, garantindo o alinhamento  

         com o maior propósito e visão da unidade

36 - Ajustar-se às exigências do programa, às necessidades dos patrocinadores, ao 

         seu ambiente e às pessoas para garantir uma entrega bem sucedida

37 - Identificar recursos adequados necessários

38 - Desenvolver-se como praticante de gestão de projectos em linha com o 

         caminho de aprendizagem definido pelo Standard Bank

39 - Exibir liderança em Lean-Agile

40 - Aderir ao processo ágil, aos princípios e as práticas a todos os níveis

41 - Utilizar técnicas que aumentem a colaboração, previsibilidade, transparência e 

         promovam uma cultura de experimentação e inovação

42 - Competências de gestão, mentoria e formação de pessoas

43 - Auxiliar na implementação das melhores práticas e métodos em áreas de 

         pessoas, processos, ferramentas e organização

  RESPONSABILIDADES
E ATRIBUIÇÕES 

CONT.



44 - Contribuir para o desenvolvimento da unidade através da participação em  

          fóruns e iniciativas

45 - Assistir com a montagem da equipa do projecto

46 - Operar a nível executivo

  RESPONSABILIDADES
E ATRIBUIÇÕES 

CONT.



  HABILIDADES E
COMPETÊNCIAS ESPECIAIS

CONT.

1 - Compreensão dos sistemas, políticas e procedimentos do Banco

2 - Capacidade de gerir riscos

3 - Alto sentido de responsabilidade

4 - Elevado profissionalismo

5 - Alta capacidade de análise

6 - Boa comunicação verbal e escrita

7 - Responsável

8 - Boa capacidade de ponderação

9 - Metódico

10 - Assertivo

11 - Capacidade de Trabalhar sob pressão

12 - Gestão de conflitos

13 - Honestidade

14 - Iniciativa


