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Construir a Europa juntos 

 

A UE pretende recrutar chefes de administração das 

delegações da UE 

A UE pretende recrutar chefes de administração das delegações da UE (grau AST 4). As pessoas 

recrutadas trabalharão no Serviço Europeu para a Ação Externa (SEAE). 

Os chefes de administração assistem os chefes das delegações da UE no cumprimento dos respetivos 

mandatos no que diz respeito à gestão corrente da delegação, à gestão do orçamento administrativo 

e dos recursos humanos, à supervisão da logística, fornecimentos e serviços e à segurança do pessoal 

e bens, entre outros. Juntamente com o chefe de delegação, são responsáveis pela execução 

administrativa e financeira geral do orçamento da delegação e contribuem para o bom 

funcionamento desta última.  

Todos os membros do pessoal do SEAE trabalham periodicamente nas delegações da UE. Durante a 

sua carreira profissional, os funcionários do SEAE alternam entre diferentes regiões geográficas e a 

sede, podendo também exercer diferentes funções. Algumas delegações estão localizadas em países 

onde as condições de vida e de segurança podem ser difíceis. 

Para se candidatar a este processo de seleção, deve ser cidadão da UE e ter conhecimento de, pelo 

menos, duas línguas oficiais da UE, isto é, um conhecimento aprofundado de uma das 24 línguas 

oficiais da UE e um conhecimento satisfatório de inglês ou francês. Deve ainda possuir ou um 

diploma do ensino pós-secundário correspondente a, pelo menos, dois anos de estudos no domínio 

do direito, da administração de empresas, da gestão de recursos humanos, das finanças, da 

contabilidade, da logística, da gestão de edifícios ou da engenharia, seguido de, pelo menos, seis 

anos de experiência profissional relevante, ou um diploma do ensino secundário que dê acesso ao 

ensino pós-secundário, seguido de, pelo menos, nove anos de experiência profissional relevante.  

Enquanto entidade empregadora, as instituições, organismos e agências da UE proporcionam ao seu 

pessoal a possibilidade de fazer parte de uma comunidade de peritos e numerosas oportunidades 

para ampliar os conhecimentos, melhorar as competências 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 do resto do mundo. O respeito pela diversidade cultural e a promoção da igualdade de 

oportunidades são princípios fundadores da UE. Saiba mais sobre a política de igualdade de 

oportunidades do EPSO (Serviço Europeu de Seleção do Pessoal).  

Para informações pormenorizadas sobre as qualificações exigidas e os critérios de admissão, bem 

como sobre a forma de se candidatar a este processo de seleção, consulte heads-of-

administration.eu-careers.eu.  

O prazo para a apresentação das candidaturas tem início em 14 de julho de 2022 e termina às 

12h00 horas (meio-dia), hora de Bruxelas, de 27 de setembro de 2022. 

Referência: EPSO/AST/153/22 
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