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Shaping Europe together 

Construir a Europa juntos 

 

A UE procura especialistas em proteção de dados 

Possui conhecimentos especializados e experiência profissional enquanto especialista em proteção 

de dados? Está interessado em trabalhar na proteção de dados e da privacidade na UE? Nesse caso, 

este lugar é suscetível de lhe interessar.  

A Autoridade Europeia para a Proteção de Dados, a Comissão Europeia, o Parlamento Europeu, o 

Conselho da UE, o Comité Económico e Social Europeu e o Tribunal de Justiça da União Europeia 

procuram especialistas em proteção de dados (administradores - grau AD 6).  

Os peritos em proteção de dados executam uma grande variedade de tarefas, incluindo: informar e 

aconselhar sobre as boas práticas no domínio da proteção de dados; redigir os respetivos 

documentos de orientação e contribuir para promover a sensibilização do público; informar os 

titulares de dados sobre o exercício dos seus direitos; tratar e examinar as queixas apresentadas em 

matéria de proteção de dados. Além disso, avaliam o impacto das opções tecnológicas na proteção 

de dados e propõem soluções adequadas; prestam aconselhamento sobre a aplicação do 

Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados da UE; realizam atividades de auditoria, exercem 

funções no âmbito do contencioso e representam as instituições em processos judiciais.  

Para se candidatar a este lugar, deve ser cidadão da UE e dominar, pelo menos, duas línguas oficiais 

da União, com o nível C1 (conhecimento aprofundado): língua 1 (uma das línguas oficiais da UE) e 

língua 2 (inglês ou francês). Além disso, deve ser titular de um diploma universitário correspondente 

a um ciclo de estudos de, pelo menos, três anos, seguido de, pelo menos, três anos de experiência 

profissional no domínio do concurso (ou seja, elaboração de políticas de proteção de dados e/ou 

aplicação do quadro jurídico em matéria de proteção de dados).  

Enquanto entidade empregadora, a União Europeia proporciona acesso a um vasto leque de 

competências e a numerosas oportunidades para ampliar os seus conhecimentos, melhorar as suas 

capacidades e evoluir profissionalmente. As equipas multiculturais, internacionais e diversificadas 

que compõem o pessoal das instituições europeias trabalham em conjunto para melhorar a 

qualidade de vida de cerca de 450 milhões de cidadãos da UE e em todo o mundo. O respeito pela 

diversidade cultural e a promoção da igualdade de oportunidades são princípios fundadores da 

União Europeia. Encontra mais informações sobre a política de igualdade de oportunidades do EPSO 

nesta página.  

Para obter informações pormenorizadas sobre as qualificações exigidas e os critérios de 

admissibilidade, o processo de seleção e a apresentação da candidatura, consulte a página: 

http://data-protection.eu-careers.eu  

O prazo de candidatura abre a 9 de setembro e termina a 12 de outubro de 2021, às 12h00 (meio-

dia), hora de Bruxelas. 

Referência: EPSO/AD/393/21  

https://epso.europa.eu/how-to-apply/equal-opportunities_pt
https://epso.europa.eu/content/administrators-field-data-protection-2021_pt/
https://epso.europa.eu/content/administrators-field-data-protection-2021_pt/


Siga as oportunidades de desenvolvimento profissional na UE no Facebook, Twitter, LinkedIn, 

YouTube e Instagram. 

 

https://www.facebook.com/EU.Careers.EPSO/
https://twitter.com/eu_careers
https://www.linkedin.com/company/eu-careers
https://www.youtube.com/user/EUCareers
https://www.instagram.com/eucareers/

