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Shaping Europe together 

Construir a Europa juntos 
 

A Comissão Europeia está à procura de especialistas em direito e 

finanças 

A Comissão Europeia procura atualmente especialistas (AD 7) nos seguintes domínios:  

1. Direito da concorrência 

2. Direito financeiro 

3. Direito da União Económica e Monetária 

4. Disposições financeiras aplicáveis ao orçamento da UE 

5. Proteção das moedas de euro contra a falsificação  

Nos três domínios de direito, as funções abrangem a realização de estudos de mercado, a realização 

de análises jurídicas e económicas, e a assistência e a representação do Serviço Jurídico da Comissão 

Europeia em litígios nos tribunais da União Europeia (domínio 1). As funções a desempenhar incluem 

a elaboração e a negociação de legislação, o controlo da conformidade das legislações nacionais com 

a legislação da UE (domínio 2), bem como a participação na preparação do relatório de convergência 

sobre os processos de adesão à área do euro e as negociações de adesão à UE no tocante à União 

Económica e Monetária (domínio 3).  

Nos dois domínios de finanças, as funções compreendem a prestação de aconselhamento aos 

serviços da Comissão e às instituições e organismos da UE sobre a aplicação e a interpretação do 

Regulamento Financeiro (domínio 4). Podem incluir também a realização de análises técnicas de 

moedas suspeitas, a elaboração de informações sobre a contrafação de moedas de euro, destinadas 

à sua repressão, e facilitar a aplicação da legislação da UE em matéria de proteção do euro contra a 

fraude e a contrafação (domínio 5).  

Para se candidatar, deve possuir um diploma universitário de, pelo menos, 3 anos, e 6 a 9 anos de 

experiência profissional no terreno (consoante a sua formação). Para os domínios do direito 

financeiro e do direito da União Económica e Monetária, é exigida uma licenciatura em direito. Além 

disso, deve ser cidadão da UE, e ter um conhecimento profundo de uma das 24 línguas oficiais da UE 

e um conhecimento satisfatório de alemão, francês, inglês ou italiano.   

Para obter informações pormenorizadas sobre as qualificações e a experiência profissional exigidas, 

o processo de seleção e a candidatura, consulte o sítio specialists-law-finance.eu-careers.eu. No 

nosso sítio Web encontra mais informações sobre a política de igualdade de oportunidades do EPSO.  

O prazo de candidatura começa em 6 de junho e termina em 9 de julho de 2019 às 12 horas 

(meio-dia), hora de Bruxelas. 

Enquanto empregador, as instituições e agências da UE proporcionam acesso a um vasto conjunto de 

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

capacidades e desenvolver a sua carreira profissional. O respeito da diversidade cultural e a 

promoção da igualdade de oportunidades são princípios fundadores da UE. As equipas multiculturais, 

internacionais e diversificadas que integram as instituições trabalham em conjunto para melhorar a 

vida dos cidadãos da UE e de muitas outras pessoas em todo o mundo.  

https://epso.europa.eu/content/specialists-law-and-finance_pt-pt
https://epso.europa.eu/how-to-apply/equal-opportunities_pt-pt


Referência: EPSO/AD/374/19 

Acompanhe as oportunidades de desenvolvimento profissional na UE – «EU Careers» – 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/

