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Rei.: AICHPRIPTS/2017/43
Data: 25 de Abril de 2019
PARA: TODOS OS PROVEDORES DE SERV";:OS
CONVITE A APRESENTACAO DE CURRICULUM VITAE PARA A BASE DE
DADOS DE TRADUTORES E INTERPRETES INDEPENDENTES
DO TRIBUNAL AFRICANO
(Nova Publicacao de Antincio)
CONTEXTO:

o Tribunal Alricano dos Direitos do Homem e dos Povos loi estatuido pelo Protocolo
da Carta Africana dos Direitos do Homem e dos Pavos relativD a Cria~o de urn
Tribunal Africano dos Direitos do Homem e dos Povos (Protocala). 0 Protocolo entrou

em vi90r em 25 de Janeiro de 2004, criando as condi90es para a operacionalizac;ao
do Tribunal. Trata-se do primeiro 6rgao judicial de ambito continental encarregue de

assegurar que as disposiCOes previstas na Carta Africana dos Direitos do Homem e

dos Povos, adoptada em 27 de Junho de 1981, sejam respeitadas e observadas. 0
Tribunal iniciou as suas actividades em 2 de Julho de 2006 com 0 objectivQ de refon;:ar
o sistema de protecyao dos direitos humanos e dos povos no continente. 0 Tribunal
complementa

0

mandata de protecyao da Comissao Africana dos Direitos do Hornern

e dos Povos (Comissao). 0 Tribunal tern a sua Sede permanente em Arusha, na

Republica Unida da Tanzania.
No ambito da actualiza9aO da sua base de dados, a Tribunal convida tradutores e
interpretes independentes para submeterem 0 seu curriculum vitae.

1. TRADUCAO
Os tradutores independentes sao convidados a candidatarern-se para prestar
serviyos de traduyao durante as sess6es e durante outras reuni6es do Tribunal, como
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tambem para a adjudica9ao de contratos de tradu9ao de documentos pelo Cart6rio
do Tribunal.
Os tradutores que ja S8 inscreveram dentro do prazo atraves do endereyo electr6nico
correcto, em resposta aD anuncio anterior, naD necessitam de nova inscric;:ao, salvo
S8 as informac;:oes prestadas no formuliuio de candidatura tiverem side actualizadas.
As candidaturas devem ser acompanhadas de c6pias de habilita90es literarias,
atestados de competencia, certificados, diplomas. etc.
2. INTERPRETA<;Ao
Os interpretes independentes sao convidados a candidatarem-se para prestar
servic;os durante as sess6es e durante outras reuni6es do Tribunal.

As candidaturas devem ser acompanhadas de c6pias das suas qualifica90es, de
atestados de competencia, certificados, diplomas, etc., bem como detalhes sobre a
sua experiencia profissional.
Os interpretes que ja S8 inscreveram dentro do prazo atraves do enderec;o electr6nico
carrecta, em resposta aD anuncio anterior, naD necessitam de nova inscriC;8o, salvo
S8 as informac;oes prestadas no formula rio de candidatura tiverem sido actualizadas.
Inicio de presta~ao de
do Tribunal.

servi~os:

Ap6s a apreciaC;80 das candidaturas pelo Cart6rio

Honorarios: Tradu9ao independente - USD 120/1.000 palavras.
Tradu9ao durante as sessoes - USD 250/dia, acrescido de ajudas de
custo a taxa aplicavel para a cidade de Arusha.
Revisao e Tradu~ao: USD 300/dia, acrescido de ajudas de custo a taxa aplicavel
para a cidade de Arusha.
Interpreta9ao: USD 468/dia, acrescido de ajudas de custo a taxa aplicavel para
cidade de Arusha.
Todos os pagamentos sen~o efectuados de acordo com 0 Regulamento Financeiro
da Uniao Africana.
o Tribunal reserva-se 0 direito de alterar as taxas acima mencionadas a qualquer
momento.
As candidaturas devem ser devem indicar como assunto 0 seguinte: «CONVITE A
APRESENTACAO DE CANDIDATURAS PARA A BASE DE DADOS DE TRADUTORES E
INTERPRETES INDEPENDENTES DO TRIBUNAL AFRICANO».
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As candidaturas devem ser endereyadas e enviadas para:
Enderec;o electr6nico:
tender@african-court.org

o tamanho

maximo dos documentos adjuntos e de 10 MS. Se 0 tamanho do
anexo exceder 10 MS, envie-o em varias mensagens.

au
Endere90 postal:
The Registrar,
African Court on Human and Peoples' Rights
P. O. BOX 6274
Arusha, Tanzania

au
Enderec;o fisico:
The Headquarters of the African Court on Human and Peoples' Rights, situated
at TANAPA, Mwalimu Julius Nyerere Conservancy Centre, Phase II, Dodoma
Road. Arusha, the United Republic of Tanzania

Os pedidos de esclarecimento devem ser encaminhados para:
The African Court on Human and Peoples' Rights, P.O. Box 6274, Arusha,
Tanzania. Tel: +255732979509, Fax: +255732979503
Correio electr6nico: procurement@african-court.org
As candidaturas devem ser apresenladas ate 10 de Maio de 2019 as 17: 00 horas
de Arusha.

Os candidatos sao convidados a apresentar uma capia do seu curriculum vitae e dos
seus certificados e diplomas.

o Tribunal convida os interessados a apresentar a candidatura somente se puderem
fornecer as servic;os necessarios dentro dos termos e condic;6es estipulados e nas
datas prescritas.

o Tribunal Africano dos Direitos do Homem e dos Povos se reserva a direito de rejeitar
qualquer candidatura sem necessidade de invocac;ao de causa, preterir qualquer
anomalia au caracter informal e adjudicar a qualquer provedor cuja pro posta seja
considerada mais vantajosa para a Tribunal, que se isenta de qualquer encargo para
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proponente malsucedido que possa ser prejudicado por tal adjudicayao ou

veto.

o Tribunal nao assume qualquer obrigay3o em relayao a despesas ou perdas que
possam ser incorridas por qualquer provedor na preparayao do convite it
apresentayao de propostas, nem garante a adjudica y80 de contrato.
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