
 
 

Termos de referência 

Consultor de Operações de Back Office da Rede 

 

Categoria de trabalho 

Consultor - Nível de Trabalho 3 

 

Localização  

MTN Guiné-Bissau - Sede Principal 

 

Data de lançamento 

16 de Novembro 2022 

 

Aplicar antes  

29 de Novembro 2022 

 

Grau Académico  

Bacharelato/Licenciatura 

 

Resumo da função 

• Proporcionar uma disponibilidade qualitativa da rede que satisfaça tanto os requisitos 

da empresa como de clientes.  

• Apoiar a equipa de terreno com transmissão de Back-Office  

• Assegurar a disponibilidade de processos, sistemas, recursos e estrutura 

competentes, eficientes e alinhados com os objetivos 

 

Reportando  

• Diretor Técnico 

 

 

 

Divisão  

• Tecnologia de Rede  



 
 

Habilitações literárias 

• Bacharelato em Eletricidade/Eletrónica/Telecomunicações/Engenharia Informática 

• De preferência Mestrado 

• Fluente em português 

• O francês e o inglês serão uma vantagem adicional 

 

Experiência de trabalho  

• Entre 6 -13 anos de experiência em GSM e Telecomunicações com três (3) anos de 

supervisão  

• Experiência e exposição à Tecnologia Principal da Ericsson é uma vantagem adicional 

• Experiência no trabalho e na resolução de questões relacionadas com roaming e a 

interligação  

• Experiência de trabalho em diversas culturas e geografias  vantajosas 

• Experiência de trabalho numa organização de média e grande dimensão 

 

Resumo da Função  

Gestão de Back Office  

1. Assegurar a utilização eficiente do NMS para rastrear todos os bilhetes de operação 

e manutenção  

2. Em ligação com PMO Investir tempo/efeitos/recursos na investigação industrial, 

tecnologias inovadoras, otimização de processos e assegurar o controlo geral da 

qualidade 

3. Em ligação com PMO Assegurar o desenvolvimento e a implementação de processos 

e procedimentos de trabalho em conformidade com o sistema de qualidade da 

empresa 

4. Implementar, atualizar e gerir o procedimento de escalonamento e fluxo  

5. Assegurar a implementação do kit de ferramentas O&M de acordo com as Diretrizes 

da MTN 

6. Assegurar a conformidade global e a aderência de controlos de segurança, proteção 

e disponibilidade adequados 

7. Identificar quaisquer riscos internos e externos, desafios e requisitos legislativos que 

possam ter impacto no negócio e sugerir tarefas/funções/ações específicas, a fim de 

eliminar ou minimizar riscos que não em conformidade  

8. Liderar a equipa do departamento de operações através do desenvolvimento das suas 

competências, treinos e formação adequados, transferência de conhecimentos e 

plano de formação 

9. Ajudar a equipa principal a testar o IREG em roaming em caso de falta de pessoal 

(pessoal em licença) 

10. Liderar e gerir problemas, assegurando que a análise das causas de raiz é realizada 

eficazmente através de investigação aos incidentes recorrentes até que sejam 

encontradas e implementadas soluções; responsável pelo rastreio e a documentação 

centralizada ao longo do processo de investigação  



 
11. Identificar questões dentro do departamento que possam ameaçar a realização dos 

objetivos do departamento, divisão e negócio da MTN e criar mecanismos de controlos 

para mitigar tais riscos 

 

Gestão de Rede  

1. Gerir as atividades de manutenção diária do Departamento de Operações (BSS, NSS, 

Packet Core, Data Nodes), assegurando ao mesmo tempo uma ótima qualidade da 

rede fornecida e uma elevada disponibilidade de serviços  

2. Assegurar a utilização eficiente de qualquer ferramenta de monitorização para os 

KPIs de qualidade da rede  

3. Analisar o desempenho da rede e efetuar a otimização e melhoria da rede  

4. Liderança no fornecimento, configuração e atualizações regulares dos nós da rede 

BSS/Core/Packet Core, de acordo com as normas de gestão de projetos e melhores 

práticas baseadas no tipo de organizações envolvidas e produtos solicitados. 

5. Gerir todos os tipos de alterações de configuração por Engenheiros BSS/Core/Packet 

Core/IP  

6. Implementar uma base de dados central estruturada de backup para todos os 

componentes Core, Radio, Packet Cores, WTTX e assegurar a sua atualização regular 

7. Assegurar que a Rede é monitorizada quanto à Disponibilidade e Qualidade e que os 

desvios são reportados  

8. Gerir de início ao fim o ciclo de vida de um incidente/falha coordenando os recursos 

certos e grupos de recursos, dentro ou fora do grupo da Rede para assegurar que os 

objetivos do SLA são cumpridos 

9. Fornecer relatórios operacionais e de gestão precisos sobre as atividades de 

Operações de Rede e o desempenho global da gestão de incidentes  

10. Servir como último nível de escalonamento para todas as questões de Operações de 

Rede, bem como fornecer a orientação técnica relacionada e a transferência de 

conhecimentos e formação aos respetivos recursos técnicos dentro das Operações 

de Rede 

 

 

Outros  

1. Gerir as catividades operacionais do dia-a-dia da equipa 

2. Gerir a relação com os fornecedores para assegurar que os resultados são 

alcançados em tempo útil e com uma boa relação custo-eficácia. 

3. Gerir a relação funcional cruzada com outros departamentos para assegurar a 

entrega de objetivos 

 

 

Competências principais 

• Informática e Tecnologia da Informação 

• Processos e procedimentos de operações de rede Garantia de Qualidade da Rede 

• Relatório 

• Gestão de Recursos Gestão da Continuidade do Serviço 



 
• Gestão Tecnológica 

• Economia Empresarial nas Telecomunicações 

• Gestão de Vendedores 

• Resolução de problemas Pensamento analítico 

 

 

As candidaturas devem ser acompanhadas com o Curriculum Vitae e carta de apresentação. 

Todas as candidaturas devem ser enviadas para o Departamento de Recursos Humanos ou 

para o endereço de hr.GW@mtn.com.  O prazo para a apresentação de candidaturas é 29 de 

novembro de 2022. 

Apenas os candidatos pré-selecionados serão contactados para a entrevista 


