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COM/TA/SJ/17/AD8 
 

SELEÇÃO DE AGENTES TEMPORÁRIOS PARA O SERVIÇO 
JURÍDICO DA COMISSÃO EUROPEIA 

_____________________________________________________ 
   
A Comissão está a organizar um processo de seleção para prover um lugar vago 
de jurista no Serviço Jurídico, Unidade MAREC (Contratos e Recuperação de 
Montantes). 
 
 
1. NATUREZA DAS FUNÇÕES 
 
O candidato selecionado deverá realizar análises jurídicas e representar a 
Comissão perante o Tribunal de Justiça da União Europeia, em especial nos 
seguintes domínios de responsabilidade da Unidade MAREC: 
 
 a) Recuperação de montantes pagos indevidamente; 

b) Contratos, incluindo contratos imobiliários, firmados pela Comissão 
para a gestão da sua carteira de bens imobiliários na Bélgica (bem 
como no Luxemburgo e nos outros Estados-Membros); 

 c) Concursos públicos para a Comissão. 
 
 
 
2. TIPO E DURAÇÃO DO CONTRATO 
 
O candidato selecionado poderá receber uma proposta de contrato temporário nos 
termos do artigo 2.º, alínea a), do Regime Aplicável aos Outros Agentes da União 
Europeia (ROA)1, em conformidade com a Decisão da Comissão, de 16 de 
dezembro de 2013, relativa à política de admissão e de recurso a agentes 
temporários2.  
 
A duração do contrato não pode exceder quatro anos, com a possibilidade de 
renovação por um período máximo de dois anos. 
 
O período de vigência do contrato também terá em conta as disposições aplicáveis 
da Decisão da Comissão, de 16 de dezembro de 2013, relativa à duração máxima 
do recurso a pessoal não permanente nos serviços da Comissão (sete anos num 
período de 12 anos)3. 
 
LOCAL DE AFETAÇÃO  Bruxelas 
  

                                                 
1 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20170101&from=PT 
2 http://ec.europa.eu/civil_service/docs/at_decision_en.pdf . 
3 http://ec.europa.eu/civil_service/docs/decision_7_rule_en.pdf    

http://ec.europa.eu/civil_service/docs/decision_7_rule_en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20170101&from=PT
http://ec.europa.eu/civil_service/docs/at_decision_en.pdf
http://ec.europa.eu/civil_service/docs/decision_7_rule_en.pdf
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GRAU  AD8  (para funções especializadas); (a título indicativo, 

o salário mensal inicial de base é 6717,35 EUR)4 
 
 
3.  CONDIÇÕES DE ADMISSÃO 
 
3.1. Condições gerais 
 
Os candidatos devem cumprir os requisitos estabelecidos no artigo 12.º do Regime 
Aplicável aos Outros Agentes da União Europeia5, que incluem ser nacional de um 
Estado-Membro da União Europeia. 
 
As instituições da União Europeia aplicam uma política de igualdade de 
oportunidades e aceitam candidaturas sem distinção em razão de sexo, raça, cor, 
origem étnica ou social, características genéticas, língua, religião ou crença, opiniões 
políticas ou outras convicções, pertença a uma minoria nacional, riqueza, nascimento, 
deficiência, idade ou orientação sexual. 
 
3.2. Condições específicas 
 
3.2.1. Qualificações 
 
Até à data-limite de apresentação das candidaturas, os candidatos devem ter: 
 
Um nível de ensino correspondente a um ciclo completo de estudos universitários 
de, pelo menos, quatro anos, comprovado por um diploma em Direito, seguido 
de, pelo menos, nove anos de experiência profissional, dos quais, pelo menos, 
três anos de experiência profissional, como descrito abaixo, na secção 
«Experiência». 

 
ou 

 
Um nível de ensino correspondente a um ciclo completo de estudos universitários 
de, pelo menos, três anos, comprovado por um diploma em Direito, seguido de, 
pelo menos, nove anos de experiência profissional, dos quais, pelo menos, 
quatro anos de experiência profissional, como descrito abaixo, na secção 
«Experiência». 
 
 
Apenas são tomados em consideração os diplomas que tenham sido obtidos nos 
Estados-Membros da UE ou que tenham sido objeto de certificados de equivalência 
emitidos pelas autoridades de um desses Estados-Membros. 
 
3.2.2. Experiência 
 
A experiência profissional deve ter permitido ao candidato desenvolver as suas 
competências nos seguintes domínios: 
 

                                                 
4
 http://ec.europa.eu/civil_service/docs/at_decision_on_classification_en.pdf 

5 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20170101&from=PT 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1962R0031:20140101:fr:PDF
http://ec.europa.eu/civil_service/docs/at_decision_on_classification_en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20170101&from=PT
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- recuperação de montantes pagos indevidamente; 
 
- contratos, nomeadamente imobiliários; 
 
- concursos públicos. 
 
 
3.2.3. Línguas 
 
Nos termos do artigo 12.º, n.º 2, alínea e), do ROA, os candidatos devem ter um 
conhecimento profundo de uma das línguas oficiais da União Europeia e 
conhecimento satisfatório de outra das línguas oficiais da União Europeia. 
 
Para satisfazer as necessidades do serviço, é essencial um bom conhecimento do 
francês, dado que uma parte importante do trabalho se processa nesta língua. Um 
bom conhecimento do neerlandês será uma vantagem, dado poderem ser 
necessários contactos nessa língua com sociedades e gabinetes de advogados 
belgas. 
 
 
4. VANTAGENS 
 

 bom conhecimento dos direitos nacionais (em particular do direito belga) e 
do direito da União Europeia; 

 conhecimento sólido das regras internas das instituições (Regulamento (UE, 
Euratom) n.º 966/2012, relativo às disposições financeiras aplicáveis ao 
orçamento geral da União, e Regulamento Delegado (UE) n.º 1268/2012 da 
Comissão, sobre as normas de execução do Regulamento (UE, Euratom) 
n.º 966/2012), em especial no que diz respeito a contratos, à recuperação de 
montantes indevidamente pagos e a concursos públicos; 

 capacidade de falar em público e representar a Comissão Europeia. 

 

5. PROCEDIMENTO 

O processo compreenderá duas fases distintas e sucessivas:  

5.1. Pré-seleção 

O júri, constituído em conformidade com o disposto no artigo 2.º, alínea c), da 
Decisão da Comissão, de 16 de dezembro de 2013, relativa à política de admissão 
e de recurso a agentes temporários, procederá a uma pré-seleção com base nas 
qualificações e na experiência profissional (ver pontos 3.2.1., 3.2.2 e secção 4), 
bem como nos conhecimentos linguísticos dos candidatos (ver ponto 3.2.3). Para o 
efeito, o júri deverá utilizar a seguinte grelha de avaliação: 
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Critérios de pré-seleção: 
 

1. Qualificações 20% 

2. Experiência 60 % 

a) Conhecimentos jurídicos 40 % 

b) Conhecimento das instituições da UE 20% 

3. Línguas 20% 

 
 

 

Os candidatos devem fornecer os seguintes documentos: 

- formulário de candidatura devidamente preenchido 

- carta de motivação 

- cópia de um documento comprovativo da nacionalidade (cartão de cidadão ou 
passaporte); 

- cópia dos diplomas ou certificados do nível de habilitações exigido; 

- certificados de emprego que comprovem a duração da experiência profissional. 
Estes documentos devem indicar claramente o cargo, o setor de atividade, a 
natureza das funções, a data de início e de termo e a continuidade de cada um dos 
períodos de experiência profissional que contarão para este processo de seleção. 
Para o efeito, os candidatos devem apresentar certificados de emprego dos seus 
antigos empregadores e dos empregadores atuais. Caso tal não seja possível, 
serão aceites, por exemplo, cópias dos seguintes documentos: contratos de 
trabalho, acompanhados do primeiro e do último recibo de vencimento e do recibo 
de salário mensal final para cada ano intermédio, no caso de um contrato de 
duração superior a um ano; cartas oficiais ou atos de nomeação, acompanhados 
da ficha de salário final; registos laborais; declarações de impostos. 

 
 A aceitação final da candidatura está sujeita à apresentação dos documentos 

comprovativos necessários. Se os documentos não forem recebidos até ao final 
do prazo fixado, a candidatura será considerada sem efeito.  
 

 Caso os candidatos tenham dúvidas quanto à natureza ou à validade dos 
documentos a apresentar, devem contactar o secretário do júri pelo menos dez dias 
úteis antes do final do prazo, utilizando para o efeito o seguinte endereço 
eletrónico:  
 

SJ-SELECTION-AT@ec.europa.eu 

 
   O objetivo é permitir aos candidatos apresentar um processo completo e aceitável 

dentro do prazo fixado. 
 

 O candidato selecionado deverá apresentar posteriormente os originais de todos os 
documentos exigidos para efeitos de recrutamento. 
 
5.2. Seleção 

Os candidatos que tenham concluído com êxito a fase de pré-seleção serão 
convidados para uma entrevista, a fim de serem avaliados e comparados de forma 
objetiva e imparcial com base nas suas qualificações, experiência profissional, 

mailto:SJ-SELECTION-AT@ec.europa.eu
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competências e conhecimentos linguísticos, nos termos do presente anúncio. A 
entrevista realizar-se-á sobretudo em francês, a fim de avaliar os conhecimentos 
dos candidatos nesta língua.  
 
5.3. Lista com o candidato aprovado 
 
A lista com o candidato aprovado será válida por dois anos. O prazo de validade da 
lista pode ser prorrogado. 
 
 
6. CANDIDATURAS 

As candidaturas completas, em inglês ou francês, acompanhadas de uma carta de 
motivação e toda a documentação necessária (referida em 5.1), devem ser 
enviadas para o seguinte endereço: 
 

SJ-SELECTION-AT@ec.europa.eu 

 
 

Os candidatos devem enviar as suas candidaturas numa única mensagem 
eletrónica em formato .zip ou .pdf, a fim de não sobrecarregar a caixa de correio 
funcional. A Comissão reserva-se o direito de eliminar automaticamente todas as 
mensagens com mais de 1 MB. 
 
O prazo para a apresentação das candidaturas termina a 20/10/2017. 
 
 
7. INFORMAÇÕES SUPLEMENTARES 

Este anúncio é publicado nas 24 línguas oficiais da União Europeia nos sítios Web 
do Serviço Jurídico e do EPSO.  
Tal como referido no ponto 6, os candidatos são convidados a preencher o seu 
formulário de candidatura em inglês ou francês. 
 

Qualquer comunicação direta entre os candidatos e os serviços da Comissão 
será feita exclusivamente por correio eletrónico. Por conseguinte, para que os 
serviços da Comissão possam contactar os candidatos, estes deverão indicar 
um endereço de correio eletrónico válido que possa ser utilizado durante todo o 
processo de seleção. 
 
 
8. PEDIDO DE REEXAME — VIAS DE RECURSO — QUEIXAS AO PROVEDOR 
DE JUSTIÇA EUROPEU 

 
Uma vez que o Estatuto dos Funcionários se aplica a todas as fases do 
procedimento de seleção, queira notar que todos os trabalhos do júri são 
abrangidos pela confidencialidade prevista no anexo III do Estatuto dos 
Funcionários. Os candidatos que se considerem lesados por uma decisão podem, 
em qualquer fase do concurso, recorrer às seguintes medidas: 
 

 Pedido de reexame 
No prazo de 10 dias de calendário a partir da data de notificação da decisão, poderá 
enviar uma mensagem de correio eletrónico para:  

mailto:SJ-SELECTION-AT@ec.europa.eu
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SJ-SELECTION-AT@ec.europa.eu 

 
O Serviço Jurídico transmitirá o pedido de reexame ao presidente do júri e o 
candidato receberá uma resposta o mais rapidamente possível. 
 
 

 Recurso 
 
Apresentar uma reclamação administrativa, com base no artigo 90.º, n.º 2, do 
Estatuto dos Funcionários da União Europeia. A reclamação deve ser enviada em 
exemplar único por um só dos seguintes meios: 
 

 Correio eletrónico, de preferência em formato .pdf, para a caixa de correio 

funcional HR MAIL E2 (HR-MAIL-E2@ec.europa.eu ) ou  

 Correio, para o endereço do serviço   

Comissão Europeia 

SC11 4/001 

B-1049 Bruxelas, ou  

 Entrega em mão no serviço SC11 4/001 (rue de la Science 11, escritório 

4/001) das 09.00 às 12.00 e das 14.00 às 17.00. 
 
O prazo de três meses para iniciar este tipo de diligências (ver Estatuto dos 
Funcionários da União Europeia http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20160101&from=PT) começa a 
correr a partir da data de notificação dos candidatos da decisão considerada lesiva 
dos seus interesses. 
 
Chama-se a atenção dos candidatos para o facto de a autoridade investida do 
poder de nomeação não ter poderes para alterar as decisões do júri. O Tribunal de 
Justiça tem entendido de forma constante que o amplo poder de apreciação dos 
júris só está sujeito a controlo pelo Tribunal de Justiça se as normas que presidem 
aos trabalhos dos júris tiverem sido claramente violadas.  
 
 

 Queixa ao Provedor de Justiça Europeu 
 
Como qualquer cidadão da União Europeia, os candidatos podem apresentar 
queixa ao 
Provedor de Justiça Europeu  
1, avenue du Président Robert Schuman  
CS 30403 
F - 67001 Strasbourg Cedex 
http://www.ombudsman.europa.eu/media/pt/default.htm 
 
Ter presente que a apresentação de uma queixa ao Provedor de Justiça Europeu 
não tem efeitos suspensivos sobre o prazo imperativo previsto no artigo 90.º, n.º 2, 
e no artigo 91.º do Estatuto dos Funcionários para a apresentação de uma 
reclamação administrativa ou a interposição de um recurso judicial.  
 

mailto:SJ-SELECTION-AT@ec.europa.eu
mailto:HR-MAIL-E2@ec.europa.eu
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20160101&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20160101&from=PT
http://www.ombudsman.europa.eu/media/pt/default.htm
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Recorda-se igualmente que, em conformidade com o artigo 2.º, n.º 4, das 
condições gerais de exercício das funções do Provedor de Justiça Europeu, 
qualquer queixa apresentada deve ser precedida das adequadas diligências 
administrativas junto das instituições envolvidas e dos órgãos competentes 
(ver http://www.ombudsman.europa.eu/media/pt/default.htm#hl5 ). 
 
 
9. INFORMAÇÃO RELATIVA À PROTEÇÃO DOS DADOS PESSOAIS NO 
ÂMBITO DE UM PROCESSO DE SELEÇÃO DE AGENTES TEMPORÁRIOS 
 
Os dados pessoais fornecidos pelo candidato no âmbito do presente processo de 
seleção são tratados em conformidade com o Regulamento (CE) n.º 45/2001 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 de dezembro de 2000 (http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001R0045:pt:HTML). Os 
artigos 11.º e 12.º do regulamento exigem que a Unidade «Seleção, recrutamento e 
fim de serviço» da Direção-Geral dos RECURSOS HUMANOS E DA SEGURANÇA 
(a seguir a «DG HR») disponibilize ao candidato as seguintes informações. 
 
Identidade do responsável pelo tratamento dos dados: o chefe da unidade 
HR.DDG.B.1, «Seleção, Recrutamento e fim de serviço». 
 
Finalidades do tratamento dos dados: ajudar as direções-gerais (a seguir «DG») a 
organizar um processo de seleção de agentes temporários, para constituir uma lista 
dos candidatos aprovados mais adequados ao perfil definido no anúncio de 
seleção. Todos os candidatos recebem informação individual, em várias fases do 
processo de seleção.  
  

http://www.ombudsman.europa.eu/media/en/default.htm#hl5
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001R0045:pt:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001R0045:pt:HTML


8 

Destinatários dos dados: o júri trata os processos dos candidatos (que incluem os 
dados de identificação e os dados de admissibilidade), o relatório fundamentado e 
a lista de reserva, sem no entanto os arquivar. O serviço de RH da DG em causa 
trata e arquiva os processos de candidatura (incluindo os candidatos não 
selecionados), o relatório fundamentado e a lista de candidatos aprovados. Os 
serviços da DG HR arquivam os processos dos candidatos aprovados, o relatório 
fundamentado e a lista de candidatos aprovados. 
 
Direito de acesso aos dados e de os retificar: os candidatos podem enviar por 
correio eletrónico uma cópia de um documento de identidade para HR.DDG.B1 
(HR-B1-SELECTIONS-RESERVE-LISTS@ec.europa.eu) para indicar quaisquer 
alterações aos seus dados pessoais. Se assim o desejarem, os candidatos podem 
obter uma cópia dos seus dados pessoais que foram registados pela unidade 
HR.DDG.B1, enviando um pedido nesse sentido por correio eletrónico com uma 
cópia de um documento de identidade para a caixa de correio funcional acima 
referida. Os resultados agregados da seleção podem ser apresentados a pedido do 
candidato. 
 
Dados em questão: 

 

 Dados pessoais (por exemplo, dados que permitam identificar e contactar os 

candidatos): apelidos, nomes próprios, data de nascimento, sexo, nacionalidade, 

endereço postal, endereço de correio eletrónico, nome e número de telefone de 

uma pessoa de contacto a utilizar se o candidato não estiver disponível.  

 Informações fornecidas pelos candidatos no quadro do processo de seleção, a 

fim de avaliar a sua conformidade com o perfil exigido no anúncio de seleção 

(candidatura, curriculum vitae e documentos comprovativos, em especial 

diplomas e experiência profissional). Nenhuma alteração poderá ser introduzida 

nas informações relativas aos critérios de admissibilidade após o prazo para 

apresentação das candidaturas. O direito de retificação não pode ser exercido 

uma vez terminado esse prazo. 

 Todos os candidatos recebem informação a título individual, várias fases do 

processo de seleção.  

 Alguns dados relativos ao sexo e à nacionalidade, para além de poderem ser 

tratados para efeitos de identificação, podem ser tratados em conformidade com 

a política e decisão interna da CE. 

Fundamento jurídico:  

 Regime Aplicável aos Outros Agentes da União Europeia, estabelecido pelo 

Regulamento (CEE, Euratom, CECA) n.º 259/68 do Conselho, com a última 

redação que lhe foi dada pelo Regulamento (UE, Euratom) n.º 1023/2013 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de outubro de 2013. 

 Decisão da Comissão C(2013) 9049, de 16 de dezembro de 2013, relativa à 

política de admissão e de recurso a agentes temporários. 

mailto:HR-B1-SELECTIONS-RESERVE-LISTS@ec.europa.eu
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Data de início da operação de tratamento dos dados: data em que a candidatura é 
apresentada. 
 
Prazos de conservação dos dados: os processos dos candidatos aprovados são 
conservados pela unidade HR.DDG.B1 até ao seu recrutamento pela Comissão. A 
partir do momento em que são recrutados, os processos de seleção são destruídos 
e substituídos por processos pessoais. No caso dos candidatos aprovados que não 
são recrutados, os seus processos são conservados pela unidade HR.DDG.B1 
durante cinco anos depois do encerramento dos processos de seleção. Todos os 
outros processos de seleção são mantidos pela respetiva Direção-Geral até ao 
termo do prazo de recurso após a publicação da lista de candidatos aprovados.  
 
Os candidatos podem a qualquer momento recorrer para a Autoridade Europeia 
para a Proteção de Dados (edps@edps.europa.eu). 
 

mailto:edps@edps.europa.eu
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