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Termo de Referência 

Oficial  Jurídico 

Deveres & Responsabilidades: 

Oficial Jurídico sei hala’o ninia funsaun iha Gabinete do Presidente ne’ebé sei 

responsável atu organiza no estabelese regulamentu interna instituto nian, inklui asiste no 

supervisiona políticas no procedimentos sira ne’ebé estabele ona iha IPG, tuir tarefa / 

deveres tuir mai ne’e: 

1. Elabora regulamentu interna IPG nian tuir instrusaun no necessidades instituto nian; 

2. Fornese asistensia júridico ba kualker dokumento nebe instituto produz; 

3. Fornese asesoria ba interpretações, implicações no implementações husi vários 

regulamentos nebe aplica iha instituto; 

4. Sinkroniza no supervisiona asistensia júridico ba instituto; 

5. Prepara no organiza regulamentos no atus normativos tuir competência instituto nian; 

6. Halo pareser kona ba implicações legais ba desizaun ne’ebé toma husi instituto, fo 

suporta no asegura interpretação certo kona ba lei no atus normativos iha instituto; 

7. Asiste iha elaboração kontrato no halo pareser kona ba interpretasaun husi kontratos; 

8. Halo relatório no analiza nebe regular kona ba implementação husi regulamentu 

interna iha instituto; 

9. Realiza tarefa servisu seluk ne’ebé relevante, wainhira presija.  

Qualificações: 

1. Cidadania Timor-Leste. 

2. Idade mínima 18 anos e máxima 45 anos. 

3. Licenciado ou Mestrado iha area Direito. 

4. Iha esperensia servisu ba area Jurídica mínimu tinan 3. 

Habilidade: 

1. Iha abilidade atu kopera ho divizaun ka agências ruma tanto interna no mos externa 

husi instituto; 

2. Iha sensibilidade atu servisu iha ambiente multicultural; 
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3. Iha abilidade atu motiva no desenvolve espírito do trabalho iha ekipa; 

4. Iha abilidade kompriende no konhese atividades geológicas no pesquisa científica; 

5. Iha abilidade atu komunika fluentemente lingua tétum, inglês, português no indonésio, 

tanto eskrita no oral. 

6. Iha kapasidade auto-motivação, fo prioridade ba servisu institusionais no iha ânimo 

hodi atinji objetivo instituto nian; 

7. Iha abilidade atu kria dokumentus atos normativos ba atividade pesquisa no estudo 

sientífiku; 


