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Construir a Europa juntos 

 

A UE pretende recrutar assistentes nos domínios das finanças, da 
contabilidade e da comunicação digital 

As instituições europeias procuram assistentes (AST 3) nos domínios da gestão financeira, contabilidade e 
tesouraria, contratos públicos, conceção gráfica e produção de conteúdos visuais, redes sociais e média 
digitais e administradores web. 

Oferecemos oportunidades profissionais aos candidatos que se enquadrem num dos perfis a seguir 
apresentados. Atenção: os candidatos só podem concorrer a um domínio. 

 Domínio 1 — Gestão financeira: As principais tarefas incluem prestar assistência a nível de: preparação, 
execução e acompanhamento dos orçamentos anuais; elaboração de dossiês financeiros; 
acompanhamento dos contratos, convenções de subvenção e acordos de nível de serviço; garantia de uma 
boa gestão financeira; execução de planos de ação/recomendações para auditorias; aconselhamento das 
unidades operacionais na gestão das operações orçamentais e financeiras; elaboração de 
relatórios/estatísticas financeiras. 
 

 Domínio 2 — Contabilidade e tesouraria: As principais tarefas incluem prestar assistência a nível de: 
verificação dos dados e das contas bancárias das entidades jurídicas; gestão de faturas; execução e 
controlo dos pagamentos autorizados; cobrança de valores a receber e realização dos correspondentes 
lançamentos contabilísticos; gestão de ativos, amortizações e inventários; reembolsos de IVA; realização 
de controlos financeiros e contabilísticos regulares; gestão de tesouraria; elaboração de relatórios; 
prestação de formação e apoio em questões contabilísticas. 
 

 Domínio 3 — Contratos públicos: As principais tarefas incluem a prestação de assistência a nível de: 
programação e aplicação dos procedimentos de adjudicação de contratos públicos; redação de respostas, 
pedidos de informação/esclarecimentos, cartas relativas a procedimentos de concurso; prestação de 
assistência no acompanhamento jurídico e financeiro dos contratos; conceção, desenvolvimento e 
manutenção de sistemas de contratação pública eletrónica; prestação de formação e apoio aos serviços 
operacionais em matéria de regras e boas práticas no domínio dos contratos públicos. 
 

 Domínio 4 — Design gráfico e produção de conteúdos visuais: As principais tarefas incluem: assegurar a 
conceção gráfica de produtos de comunicação de elevada qualidade em diferentes canais impressos e 
digitais, meios de comunicação e línguas; transformar dados complexos em imagens claras e concisas; 
respeitar a identidade visual institucional e as orientações em matéria de comunicação; definir os dados 
técnicos e gráficos das publicações e assegurar o acompanhamento do processo de produção; utilizar o 
Adobe Creative Cloud, em especial o Illustrator, o Photoshop, o InDesign e o After Effects; 

 Domínio 5 — Redes sociais e média digitais: As principais tarefas incluem: criar, acompanhar e aferir o 
desempenho das campanhas, espontâneas e pagas, nas redes sociais; elaborar um plano para as redes 
sociais; acompanhar o desempenho e prestar assistência a nível das auditorias nas redes sociais; 
acompanhar e prestar informações sobre campanhas de comunicação; trabalhar com editores, equipas de 
redes sociais, produtores de vídeos e designers gráficos; escolher temas para vídeos, escrever guiões, 
títulos e sínteses para a equipa audiovisual; produzir conteúdos áudio e vídeo para as redes sociais. 

 
 Domínio 6 – Administradores Web: As principais tarefas incluem: criar, gerir, atualizar e acompanhar os 

sítios Web, intranets e sítios secundários das instituições; criar conteúdos Web e assegurar a sua 
compatibilidade com diferentes plataformas e tecnologias de apoio; tarefas OMP; elaborar relatórios de 
análise da Web; gerir plataformas de assinatura de correio eletrónico e sistemas de gestão de conteúdos; 



traduzir as necessidades das empresas em requisitos técnicos para os criadores; acompanhar a evolução 
tecnológica neste domínio. 

 

Critérios de admissibilidade 

 Para se candidatar, deve ser cidadão da UE, possuir um conhecimento aprofundado de uma língua 
oficial da UE e um conhecimento satisfatório de outra língua oficial da UE. Uma dessas línguas deve 
ser o inglês. 

 Além disso, deve ainda possuir: 

• habilitações correspondentes a um ciclo de estudos pós-secundários de, pelo menos, dois anos, 
comprovadas por um diploma, seguidas de, pelo menos, três anos de experiência profissional 
relevante. O diploma pode ser nos seguintes domínios: 

o Para o domínio 1: economia, administração pública, gestão de empresas, contabilidade, 
finanças/gestão financeira, direito, ou um domínio diretamente relacionado. 

o Para o domínio 2: contabilidade ou finanças/gestão financeira. 

o Para o domínio 3: economia, administração pública, gestão de empresas, contabilidade, 
finanças/gestão financeira, direito, ou um domínio diretamente relacionado. 

o Para o domínio 4: conceção gráfica, comunicação visual, conceção de comunicações, 
comunicação, ou um domínio diretamente relacionado. 

o Para o domínio 5: comunicação, marketing, jornalismo, produção de imagens ou vídeos, 
estudos europeus, relações internacionais, marketing digital, ou um domínio diretamente 
relacionado. 

o Para o domínio 6: diploma no domínio das tecnologias da informação e da comunicação 
(TIC), comunicação, marketing, jornalismo, produção de imagens ou vídeos, estudos 
europeus, relações internacionais, marketing digital, ou um domínio diretamente 
relacionado. 

ou 

• habilitações correspondentes a um ciclo de estudos de nível secundário comprovadas por um 
diploma que dê acesso ao ensino pós-secundário, seguidas de, pelo menos, seis anos de experiência 
profissional relevante. 

Enquanto entidades empregadoras, as instituições e agências da UE proporcionam-lhe a possibilidade 
de fazer parte de uma comunidade de peritos com um vasto leque de oportunidades para ampliar o 
seu desenvolvimento pessoal e profissional. As equipas multiculturais, internacionais e diversificadas que 
compõem as 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 basilares da UE. Nesta página encontra mais informações sobre 
a política de igualdade de oportunidades do EPSO. 

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, consultar finance-accounting-
communication.eu-careers.eu. 

O prazo para a apresentação de candidaturas tem início em 22 de setembro de 2022 e termina às 
12h00 (meio-dia), hora de Bruxelas, de 25 de outubro de 2022. 

Referência: EPSO/AST/154/22 

Siga EU Careers no Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube e Instagram 
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