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TERMOS DE REFERÊNCIA 

 

 

Concurso Publico 

Perfil Cacheiro 

Data de publicação  17 de Janeiro 2023 

Referência CH - E&A-01-2023 

Prazo de Submissão 24 de Janeiro 2022. 

 

ORGANIZAÇÃO PROMOTORA 
 

A Ajuda de Desenvolvimento de Povo para Povo da Guiné-Bissau, ADPP-GB, é uma associação 

guineense privada e sem fins lucrativos, com estatuto de Organização Não Governamental (ONG), 

constituída em 1981 e registada legalmente em 1992. Tem como missão apoiar a população e as 

comunidades mais vulneráveis na Guiné-Bissau, através de projectos de desenvolvimento 

económico, social e cultural, com o objectivo de aumentar o bem-estar da população, com a sua 

participação ativa. 

 

Propósito principal 
 

 Desempenhar um papel primordial no tratamento e contabilidade do dinheiro e combustível da 

ADPP-GB para assegurar a utilização de acordo com o orçamento aprovado, despesas correntes 

legítimas e devidamente documentadas. 
 

Responsabilidades 

  

1. PROCESSAMENTO DE PEDIDOS DE PAGAMENTO 
 

• Receber pedidos de pagamento em dinheiro para projetos atribuídos; 

• Assegurar que todos os pedidos de pagamento têm informações completas e, no 
mínimo, devem ter nome do requerente, finalidade comercial, data, montante, código 
orçamental, nome do autor e assinatura legível; 

• Assegurar que o pedido de pagamento está previsto no orçamento aprovado e 
financiado; 

• Assegurar que o requisitante não tem nenhum adiantamento pendente ainda não 
contabilizado; 

•  Registar todos os adiantamentos em dinheiro emitidos no livro de registo de caixa; 

• Registar todos os recibos de caixa, ou seja, cheques descontados no banco ou troco 
recebido por despesas ou adiantamentos não utilizados e devolvidos no livro de 
registo de caixa; 
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• Rastreia e controla a entrega pontual de bens e serviços adquiridos na quantidade, 
qualidade, estado e localização corretos. 

 

2.CONTABILIDADE DO COMBUSTÍVEL 

• Manter uma reconciliação de cupões(senhas) de combustível indicando cupões (Senhas) 

recebidos da Sede e números de série, cupões (Senhas) emitidos por data, nome do 

requerente, registo do veículo ou motociclo abastecido, autorizador, número de série do 

cupão (Senha) e detalhes da viagem "local de início e destino, finalidade comercial e 

quilometragem". 

•  Controlar o combustível comprado a granel, incluindo as reconciliações diárias. 

•  Livro de registo de combustível de balanço diário 

 

3.CONTROLES 

• Manter e atualizar o livro de registo de caixa em tempo real como quando uma transação 

acontece. 

• Fazer o balanço diariamente os registos de caixa e dinheiro em caixa no fim do serviço para 

fecho de caixa e reportar ao Contabilista quaisquer discrepâncias observadas.  

•  Emitir apenas o cash(valor) para os pedidos aprovados pelo Coordenador do Projeto. 

•  Não deve dar Cash (valor) para as despesas que não estejam no orçamento financiado 

aprovado, mesmo que as despesas sejam aprovadas pelo Coordenador do Projeto. Deve ser 

solicitado um pedido de financiamento separado. 

• Não deve dar   cash (valor) para alguém com um adiantamento em dinheiro não totalmente 

absolvido, mesmo que o Coordenador do Projeto aprove. 

• Não deve garantir que ninguém aprovação de despesas solicitadas em seu nome. 

• Todos os formulários de adiantamento em dinheiro devem ter um código orçamental antes 

do financiamento e ao receber os documentos comprovativos da absolvição, os detalhes das 

despesas, tanto descritivos como quantitativos, devem ser correspondentes, caso contrário 

as despesas devem ser rejeitadas. 

• Controlar as despesas do workshop com listas de presenças assinadas e legíveis, sem 

rasuras. 

• Controlar o saldo dos cupões (Senhas) de combustível e inventário líquido em cada 

transação processada. 

•  Emitir cupões (Senhas) de combustível quando a atribuição anterior tiver sido totalmente 

contabilizada. 

• Controlar os detalhes dos recibos de combustível para garantir que indicam, no mínimo, a 

data de abastecimento, o local de abastecimento, a quantidade de combustível emitida, o 

número de série do cupão (Senha), a quilometragem do combustível, o número de registo 

do veículo. 

• Assegurar que nenhuma transação de aquisição é feita com dinheiro líquido inferior a 

150.000XOF. 

•  Impõe e cumpre as políticas e procedimentos da ADPP-GB, bem como as leis 

regulamentares. 

 

 

 

 

mailto:ADPP@ADPP-GB.ORG


 

________________________________________________________________________________ 
ADPP/GB - Associação de Ajuda de Desenvolvimento de Povo para Povo Guiné-Bissau 

Sede Administrativa: Bairro Internacional Av. Combatentes da Liberdade da Patria Nº 4, C.P. 420, Bissau, Guiné-Bissau   
Cellphone: +245 966955000/ +245 955650783/  Email: ADPP@ADPP-GB.ORG/ www.ADPP-GB.ORG  

 

4.RELATÓRIO 

• Relatar diariamente ao Contabilista e Coordenador do Projeto os resultados do equilíbrio de 

caixa e do controlo de combustível, indicando no mínimo os saldos de fim de dia, as 

variações e a lista de horários abaixo. 

•  Preparar a lista dos adiantamentos absolvidos. 

•  Preparar adiantamentos ainda não absolvidos. 

•  Preparar a lista de pedidos de despesas recusados e os motivos. 

•  Preparar uma lista de absolvições recusadas e as razões. 

 

 

 
 

Perfil do Candidato 
  

Qualificações/Requisitos 
Essenciais. 

• Formação medio na área de contabilidade ou em área relevante 

(Comercio, administração etc.) 
 

 

Qualificações/Requisitos 
Preferenciais. 

 

• Pelo menos dois anos de experiência como cacheiro; 

• Experiência de trabalho sob pressão; 

• Facilidade para estabelecer relações interpessoais e criar confiança 

com a equipa e parceiros/as; 

 

 

Processo de candidatura:  
 

 
 

 

  

Os interessados podem enviar seguintes documentos:  

• Curriculum Vitae atualizado;  

• Carta de motivação, com referências explícitas às principais qualificações exigidas; 

• Uma Copia digital do Diploma ou Certificado devidamente autenticado e outros certificados 

relevantes para o cargo que se candidata;  

• Cópia do Bilhete de Identidade válido.  

 

 

As propostas deverão ser enviadas até dia 24 de Janeiro de 2023, às 00h00, hora de 
Bissau. Todos os documentos de candidaturas devem estar redigidos em português e 
serem submetidas a traves de seguintes, endereços eletrónicos: recrutamento@adpp-gb.org; 

adpp@adpp-gb.org  
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