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Concurso para a seleção de
assistentes de segurança e proteção 

AST/155/22

EPSO — Sensibilização para as relações externas
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Critérios de elegibilidade

AST3 ensino pós-secundário relevante + 
3-6 anos de experiência profissional relevante
ou
ensino secundário + 6-7 anos

experiência profissional

Três domínios: 

Domín
io 1 Segurança operacional 44

Domín
io 2 Segurança técnica 24

Domín
io 3 Higiene e segurança 33

Só pode 
candidatar-se 

a 1 campo
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Critérios de elegibilidade
Domínio 1 — Segurança operacional

Tipo de diploma Duração mínima 
do ensino

Duração mínima da 
experiência 
profissional 

relevante exigida

I) Ensino ou formação pós-secundários nos
domínios policial, militar, dos serviços de
informações e/ou da segurança

2 anos 3 anos

II) 1 anos 4 anos

III) Ensino ou formação pós-secundários noutro
domínio Qualquer 5 anos

IV) Ensino secundário que dá acesso ao ensino
pós-secundário Não aplicável 6 anos
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Critérios de elegibilidade
Domínio 2 — segurança técnica

Tipo de diploma Duração mínima 
do ensino

Duração mínima da 
experiência 

profissional relevante 
exigida

I) Ensino ou formação pós-secundários num
domínio de natureza técnica (por exemplo,
engenharia, mecânica, eletromecânica,
eletrónica ou similar)

2 anos 3 anos

II) 1 anos 4 anos

III) Ensino ou formação pós-secundários no
domínio da polícia, militar, dos serviços de
informações e/ou da segurança

2 anos 4 anos

IV) 1 anos 5 anos

V) Ensino ou formação pós-secundários noutro
domínio Qualquer 6 anos

VI) Ensino secundário que dá acesso ao ensino
pós-secundário Não aplicável 7 anos
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Critérios de elegibilidade
Domínio 3 — Saúde e segurança no trabalho

Tem estudos pós-secundários 
de, pelo menos, 2 anos, 

comprovados por um 
diploma?

Concluiu uma formação 
especializada referida no 

ponto 3.3.3, alínea c)?

Duração mínima da 
experiência profissional 

relevante exigida

I) Sim, num dos domínios 
referidos no ponto 3.3.3, alínea 
b)

Sim 2 anos

II) Não 3 anos

III) Sim, num domínio diferente 
dos referidos no ponto 3.3.3, 
alínea b)

Sim 4 anos

IV) Não 5 anos

V) Não, mas tenho ensino 
secundário que dá acesso ao 
ensino pós-secundário

Sim 5 anos

VI) Não 6 anos
3.3.3. (b)

Saúde e segurança no trabalho ou higiene no trabalho;

Arquitetura, engenharia, construção ou manutenção de edifícios;

Engenharia de incêndios ou gestão da segurança;

Acomposição química; Biologia; Física; Psicologia; Ergonomia; Medicina humana

e saúde
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Critérios linguísticos

Duaslínguas oficiais da UE diferentes

→Língua 1: uma das 24 línguas oficiais da UE
a um nível mínimo C1

→Língua 2: Inglês ou francês
, no mínimo, nível B2



Processo de seleção

Fase 1:

Capacidades de 

raciocínio

Lista

dereserva 

dos 

candidatos 

aprovados

Estudo de caso

Fase 2: Centro

de avaliação

Criar conta 

EPSO, 

candidatar-

se em linha
Entrevista situacional 

baseada nas competências

Entrevista específica
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Aplicação

→Criar uma conta EPSO

→Candidate-se através dewww.eu-careers.eu

→Preencha a sua candidatura emqualquer umadas 24 
línguas oficiais da UE

→O período de candidatura termina em 20 de 
dezembro de 2022 
, às 24 horas (hora de Bruxelas)

https://europa.eu/epso/application/passport/login.cfm?langsub=ok&lang=en
http://www.eu-careers.eu/
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Fase 1 — Competências de motivação

https://epso.europa.eu/how-to-apply/sample-tests_en

Testes na língua 1 N.º de perguntas Duração Pontuações

Raciocínio verbal 20 35 minutos 0 a 20

Raciocínio numérico 10 20 minutos 0 a 10

Raciocínio abstrato 10 10 minutos 0 a 10

https://epso.europa.eu/how-to-apply/sample-tests_en
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Fase 2 — Centro de avaliação

competências gerais

Competência Teste na língua 2 (EN ou FR) Pontuaçõ
es

Pontuação mínima 
exigida combinada

1. Análise e resolução de 
problemas Estudo de caso 0 a 10

35/70

2. Comunicação, Estudo de caso 0 a 10

3. Qualidade e resultados Estudo de caso 0 a 10

4. Aprendizagem e 
desenvolvimento

Entrevista situacional baseada 
nas competências 0 a 10

5. Estabelecimento de 
prioridades e capacidade de 
organização

Estudo de caso 0 a 10

6. Resiliência Entrevista situacional baseada 
nas competências 0 a 10

7. Trabalho em equipa Entrevista situacional baseada 
nas competências 0 a 10
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Fase 2 — Centro de avaliação

b) Competências relacionadas com as áreas

Ensaio Língua Pontuações Pontuação mínima 
exigida

Entrevista específica Língua 2
Inglês ou Francês 0 a 100 50/100



13

Candidato selecionado

Domínio 
1 Segurança operacional 44

Domínio 
2 Segurança técnica 24

Domínio 
3 Higiene e segurança 33



14

Perguntas? Anúncio de concurso
Www.eu-careers.eu


