
 

PERFIL DO PERITO NACIONAL DESTACADO FIDUCIA 

 

Descrição do serviço 

A Unidade Segurança é responsável pela proteção das pessoas, dos bens e das informações do 
Tribunal de Justiça da União Europeia. A Unidade Segurança é composta por três secções, entre as 
quais a secção Fiducia, que tem a seu cargo a proteção das informações confidenciais e altamente 
sensíveis. 

 

Descrição das funções 

Na secção Fiducia, o perito nacional destacado será especialmente responsável por assegurar a 
implementação efetiva do reforço da capacidade OSINT 1 da unidade, incluindo: 

- desenvolver a capacidade OSINT da secção; 

- organizar a recolha, a análise a comunicação de informação a partir de fontes abertas; 

- elaborar e implementar programas de formação para os colegas da unidade que, devido às 
suas funções, necessitem de conhecimentos OSINT específicos elementares ou 
aprofundados; 

- apoiar e aconselhar os investigadores e/ou analistas sobre as questões relacionadas com a 
OSINT; 

- contribuir para a melhoria das competências OSINT da secção, identificando técnicas e 
ferramentas informáticas específicas; 

- dominar e implementar as ferramentas SOCMINT 2, no âmbito do processo de «screening» 
dos nacionais não UE ou que tenham dupla nacionalidade; 

- realizar sessões ou participar na sensibilização sobre a segurança das informações que 
tenham por destinatário o público-alvo do TJUE. 

 

Nível, experiência profissional e conhecimentos linguísticos 

Formação completa no domínio da segurança, bem como experiência profissional de pelo menos 
três anos relacionada com as funções descritas e equivalentes às da categoria AD, conforme se 
encontram definidas no Estatuto dos Funcionários da União Europeia. 

O perito nacional destacado deve possuir um conhecimento aprofundado de uma língua oficial da 
União Europeia e um bom conhecimento da língua inglesa (no mínimo, nível B2). Por razões de 
serviço, é igualmente exigido um nível adequado de francês. Se necessário, poderão ser 
ministrados cursos intensivos de língua francesa pelo TJUE. 

 

 

                                              
1 Open Source Intelligence 
2 Social Media Intelligence 


