
 

A EMBAIXADA DA REPÚBLICA FEDERAL DA ALEMANHA EM LUANDA PROCURA  

A PARTIR DE 01. JUNI 2023 

UM/A FUNCIONÁRIO/A PARA EMPREGO A TEMPO INTEIRO  

COMO MOTORISTA 

 

TAREFAS PRINCIPAIS  

 Serviço de condução para o Embaixador e outro pessoal da Embaixada 
 Conservação, limpeza e reabastecimento dos carros de serviço 
 Planeamento antecipado de missões e deslocações em serviço 
 Manter um livro de registo de viagem 
 Deslocações para pequenos recados e tarefas da Embaixada 

 

Trata-se de uma posição a tempo inteiro (média de 39 horas por semana), inicialmente limitada até 
31.05.2024. 

PERFIL EXIGIDO 

 Carta de condução válida 

 Vários anos de experiência de condução 

  Muito bons conhecimentos da língua portuguesa, falada e escrita 

  Desejáveis conhecimentos da língua inglesa ou alemã 

  Registo criminal sem cadastro 

  Consciencialização e capacidade organizacionais 

   Bons conhecimentos da cidade de Luanda 

  Capacidade de trabalhar sob pressão, disponibilidade operacional acima da média 

  Disponibilidade para trabalhar horas extraordinárias em viagens de serviço 

  Comportamento impecável, honestidade, discrição, fiabilidade, alta flexibilidade e aparência

  bem cuidada como motorista 

 

Só podem ser considerados candidatos/as que cumpram os regulamentos de trabalho e de residência 

em Angola. 

PROCEDIMENTO 

Solicitamos o envio da candidatura até 10 de Maio de 2023 apenas em versão impressa (não por e-

mail) com os seguintes documentos 

 Curriculum vitae completo em forma de tabela 

 Carta de motivação 

 Certificados escolares, certificados de formação 

 Certificados de emprego / referências de actividades anteriores 



 Cópia do passaporte ou B.I. evtl. visto /autorização de trabalho 

para:  Embaixada da Alemanha, Rua de Benguela 17, Bairro Cruzeiro - LUANDA 

 

Só poderão ser consideradas as candidaturas completas recebidos dentro do prazo e em versão 

impressa.  Não serão enviadas confirmações de recepção e os documentos da candidatura não serão 

devolvidos. As despesas de viagem para a entrevista não serão reembolsadas. 

Se até 26 de Maio de 2023 não tiver recebido nenhuma notificação da Embaixada, infelizmente a sua 

candidatura não foi considerada. 

Antes da contratação, é necessário um exame de aptidão de saúde com exame oftalmológico 

(realizado por exame médico pelo médico cooperante da Embaixada), bem como um controlo 

pessoal/de segurança. Assume-se a sua disponibilidade em cooperar.  

 

Informações sobre protecção de dados em conformidade com o Artigo 13 do Regulamento Geral da 

UE sobre Protecção de Dados (DSGVO) podem ser encontradas em: https://luanda.diplo.de/ao-

de/datenschutz 
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