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Shaping Europe together 

Construir a Europa juntos 
 

A UE procura jovens licenciados  

É um recém-licenciado com um excelente nível de competências? Sente que 

floresce num ambiente de trabalho internacional? Sente-se motivado para 

ajudar a moldar o futuro da Europa? 

As instituições da UE oferecem a oportunidade de trabalhar em alguns dos desafios mais prementes 

que enfrentamos enquanto sociedade. Procuramos atualmente licenciados talentosos e jovens 

profissionais para enfrentar estes desafios e assumir um vasto leque de funções na definição e 

aplicação das políticas da UE e na gestão dos recursos. Requeremos capacidade de iniciativa e 

resiliência, mas também oferecemos oportunidades para produzir um importante impacto positivo 

na Europa.  

Trabalhar para a UE significa fazer parte de um dos projetos de integração mais extraordinários do 

nosso tempo. Os candidatos selecionados integrarão equipas variadas que abordam questões da 

atualidade, como a luta contra as alterações climáticas, a gestão das migrações, a luta contra o 

terrorismo ou a promoção do crescimento económico e a criação de emprego. A proteção dos dados 

pessoais, a garantia da segurança dos alimentos, a garantia dos direitos dos passageiros em viagem, 

a promoção da tecnologia sustentável e da preservação da natureza são apenas alguns dos variados 

temas em que incide o nosso trabalho. Para mais informações sobre o que a UE faz pelos cidadãos, 

visite o sítio Web EUandme. 

Os novos membros do pessoal iniciam a sua carreira em Bruxelas ou no Luxemburgo. Também há 

oportunidades de trabalho em várias partes da Europa e do mundo. 

Para se candidatar, necessita de um diploma universitário de, pelo menos, 3 anos em qualquer 

domínio, conhecimento de 2 línguas da UE e cidadania da UE. Também se aceitam candidaturas de 

estudantes no último ano de estudos se obtiverem o seu diploma até 31 de julho de 2019.  

O prazo de candidatura decorre entre 23 de maio e 25 de junho, até às 12 horas (meio-dia), hora de 

Bruxelas.  

Para mais informações sobre os requisitos, procedimentos e apresentação das candidaturas, 

consulte graduates.eu-careers.eu. No nosso sítio Web encontra mais informações sobre a política de 

igualdade de oportunidades do EPSO.  

Referência:  EPSO/AD/373/19  

Acompanhe as carreiras na UE em Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube e Instagram 

 

https://europa.eu/euandme/frontpage_pt
https://europa.eu/euandme/frontpage_pt
https://epso.europa.eu/content/graduate-administrators-competition_pt-pt
https://epso.europa.eu/how-to-apply/equal-opportunities_pt-pt
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/

