
 

Anúncio de Concurso Público para Empresas 

A Cabinda Gulf Oil Company Ltd (CABGOC), subsidiária da Chevron, figura entre as principais empresas 

petrolíferas de Angola, vem por este meio anunciar um concurso público para o fornecimento do seguinte 

material:  

Concurso Público Número: RFBA-047-PRODOPS-2020  

Âmbito de Trabalho 

O Empreiteiro deverá, mas não se limitar, ao fornecimento de bombeiros e serviços de combate a incêndio e 

respostas à derrrames de petróleo para a "Empresa". Além disso, o Empreiteiro será responsável por: 

1. Fornecer bombeiros professionais com o minimo de cinco *(5) anos de experiência e capazes de trabalhar 
em um âmbiente de trabalho diversificado e inclusivo, executar tarefas rotineiras, comunicar e interagir, 
criando um ambiente de trabalho seguro e de saúdável entre a equipa e os colegas de trabalho; Capaz de 
identificar, reconhecer, entender riscos / perigos e relatar condições inseguras; Capaz de usar aplicativos 
de computador da Microsoft (ex. Word,, Excel e PowerPoint); Capacidade de aprender, e aplicar 
conhecimentos e proficiência em treinamento; manter o mínimo exigido de aptidãofísica requiridas para 
bombeiros seguindo as normas médicas da Cabgoc; Capacidade de gerir situações estressantes e 
superar desafios de emergências. Demonstrar habilidades analíticas e de raciocínio adequados; Capaz de 
agir com responsabilidade, de acordo com o código da Ética e Condutas, seguindo os valores e princípios 
da Maneira da Chevron. 

2. Fornecer bombeiros experientes, capazes de responder a emergências como incêndios, manuseamento 
de matériais perigosos, resgate em espaços confinados, resgate em altura e resposta a derrames de óleo; 
participar em treinamentos e simulacros/exercícios, capazes de efectuar testes, inspecção e manutenção 
preventiva (IT&PM) para equipamentos de combate a incêndios, bem como equipamentos de limpeza à 
derrames de petróleo assim como opera-los. 

 
Fornecer bombeiros qualificados seguindo à norma Associação e Proteção Nacional contra Incêndios (NFPA) 

1001 para bombeiros profissionais ou certificação internacional equivalente aprovada. 

As empresas qualificadas que estejam interessadas em serem consideradas para o concurso acima descrito 
poderão accessar a página www.angola.chevron.com, na secção de Fornecedores, Concurso Público; 
preencher o formulário informativo do fornecedor e remeter para o endereço electrónico 
concurso@chevron.com no prazo definido na página da internet.  
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