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Decisão nº 15-2020 relativa à regulamentação aplicável ao recrutamento dos estagiários 
em formação no Tribunal de Contas Europeu 

O SECRETÁRIO-GERAL INTERINO DO TRIBUNAL DE CONTAS EUROPEU, 

Tendo em conta o disposto no Regulamento (UE, Euratom) 2018/1046 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 18 de julho de 2018, relativo às disposições 
financeiras aplicáveis ao orçamento geral da União, que altera os 
Regulamentos (UE) nº 1296/2013, (UE) nº 1301/2013, (UE) nº 1303/2013, 
(UE) nº 1304/2013, (UE) nº 1309/2013, (UE) nº 1316/2013, (UE) 
nº 223/2014 e (UE) nº 283/2014, e a Decisão nº 541/2014/UE, e revoga o 
Regulamento (UE, Euratom) nº 966/2012,  

Tendo em conta o Regulamento Interno do Tribunal e a Decisão nº 38-2016, de 2 de junho 
de 2016, que estabelece as regras de execução desse regulamento, com a 
última redação que lhe foi dada pelo Tribunal nas suas reuniões de 14 de 
setembro de 2017 e 13 de dezembro de 2018, 

Tendo em conta a Decisão nº 2-2019 adotada pelo Tribunal na sua reunião de 24 de janeiro 
de 2019 relativa às regras internas de execução do seu orçamento,  

Tendo em conta a Decisão nº 29-2015 do Tribunal de Contas Europeu, de 4 de setembro 
de 2015, relativa ao exercício dos poderes atribuídos pelo Estatuto dos 
Funcionários à autoridade investida do poder de nomeação (a seguir 
designada por AIPN) e pelo Regime Aplicável aos Outros Agentes à entidade 
habilitada a celebrar contratos de admissão (a seguir designada por EHCA), 

Tendo em conta as disposições que regem o recrutamento de estagiários em formação no 
Tribunal de Contas Europeu, adotadas em 22 de junho de 2015, e a sua 
alteração nº 1, de 5 de outubro de 2017, 

Considerando que as disposições atualmente em vigor exigem várias alterações 
substanciais, a fim de aumentar e clarificar o papel e as responsabilidades 
dos estagiários, dos mentores, dos coordenadores dos estágios e do serviço 
de recursos humanos, bem como de precisar os direitos e as obrigações dos 
estagiários,  
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DECIDE: 

Artigo 1º Objetivo 

1.1. O Tribunal de Contas Europeu (a seguir designado por Tribunal) organiza estágios de 
formação nos domínios relacionados com a sua atividade, a fim de fornecer às pessoas 
interessadas, escolhidas com a mais ampla base geográfica possível, uma ideia global 
do processo de integração europeia através da experiência quotidiana do 
funcionamento de uma instituição europeia. 

1.2. A admissão a um estágio não confere qualquer direito ou prioridade em matéria de 
recrutamento pelo Tribunal. 

Artigo 2º Condições de admissão 

2.1 Para serem admitidos a um estágio, os candidatos devem provar que: 

- possuem a nacionalidade de um dos Estados-Membros da União Europeia, salvo 
derrogação do Tribunal; 

- são detentores de um diploma reconhecido de nível universitário, que dê acesso 
ao grupo de funções de administradores como definido no Estatuto dos 
Funcionários da União Europeia, ou completaram, num estabelecimento de 
ensino superior previsto no artigo 18º, pelo menos quatro semestres de estudos 
universitários num domínio que se revista de interesse para o Tribunal; 

- manifestaram a intenção de seguir uma formação prática relacionada com um dos 
domínios de atividade do Tribunal; 

- não beneficiaram anteriormente de um estágio (remunerado ou não) numa 
instituição ou organismo da União Europeia, incluindo o Banco Europeu de 
Investimento ou o Banco Central Europeu; 

- possuem um conhecimento profundo de uma língua oficial da União Europeia e 
um bom conhecimento de pelo menos outra língua oficial da UE; 

- não estiveram ou não estão, na data da candidatura, empregados numa instituição 
ou organismo da União Europeia, incluindo enquanto agente temporário, agente 
contratual, agente contratual auxiliar, agente contratual temporário, perito 
nacional destacado junto de uma instituição ou organismo da União Europeia ou 
assistente de um deputado ao Parlamento Europeu. 

2.2 Os candidatos selecionados devem igualmente fornecer: 

- um certificado de registo criminal recente, segundo o modelo emitido para o 
acesso à função pública pelas autoridades do seu país; 

- um atestado justificando que gozam das condições de aptidão física exigidas para 
exercer as suas funções. 

2.3 Os candidatos portadores de uma deficiência não são obrigados a apresentar esse 
atestado, sendo este substituído por um certificado do seu médico que justifique a 
capacidade para integrarem um local de trabalho, desde que sejam realizadas as 
adaptações necessárias. 
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Artigo 3º Duração do estágio 

3.1 A partir de 1 de outubro de 2020, as sessões de estágio serão organizadas nos 
seguintes períodos: 

- de 1 de março a 31 de julho do mesmo ano; 

- de 1 de maio a 30 de setembro do mesmo ano; 

- de 1 de outubro a 28 (29) de fevereiro do ano seguinte. 

3.2 Dentro de cada período, o estágio pode ter uma duração entre três e cinco meses. 

3.3 A título excecional, e se os recursos orçamentais disponíveis o permitirem, o Tribunal 
pode, em derrogação das disposições anteriores, oferecer um mês adicional de 
estágio. 

3.4 Qualquer pessoa tem direito a um único estágio no Tribunal, independentemente da 
sua duração. 

Artigo 4º Seleção 

4.1 O Serviço dos Recursos Humanos determina, com base nas necessidades 
anteriormente expressas pelas entidades funcionais e nos recursos orçamentais 
disponíveis, o número de estágios atribuídos a cada entidade. Este número é depois 
comunicado a cada entidade funcional que apresentou um pedido. 

4.2 Apenas serão aceites as candidaturas online, segundo os procedimentos estabelecidos 
pelo Serviço dos Recursos Humanos e publicados no sítio Internet do Tribunal. 

4.3 Cada entidade funcional é responsável pela seleção das candidaturas, tendo em devida 
conta as presentes disposições. A seleção tem em conta o mérito e os interesses do 
serviço. 

4.4 O processo de seleção visa evitar qualquer forma de discriminação e garantir que todas 
as candidaturas sejam tratadas e examinadas de forma equitativa. Possuindo 
qualificações e competências iguais, os candidatos pré-selecionados devem ser 
escolhidos de modo a assegurar o equilíbrio geográfico e o equilíbrio entre homens e 
mulheres, na medida do possível. 

4.5 O mais tardar um mês antes do início do estágio, o Serviço dos Recursos Humanos 
informa pessoalmente os candidatos, apenas por via eletrónica, acerca da admissão 
das suas candidaturas, sob reserva da apresentação dos documentos comprovativos.  

4.6 Os candidatos devem apresentar todos os documentos comprovativos necessários no 
prazo fixado pelo Serviço dos Recursos Humanos. O incumprimento do prazo implica 
a rejeição da sua candidatura. 

4.7 Os candidatos não selecionados não serão informados do resultado da sua candidatura 
nem das razões pelas quais não foram selecionados. 

4.8 É assinado um contrato de estágio entre o Tribunal e o/a estagiário/a antes do início 
do estágio. Qualquer prorrogação do período de estágio, prevista no artigo 4º das 
presentes disposições, deve ser objeto de uma adenda ao contrato de estágio 
correspondente. 

4.9 Os candidatos selecionados podem retirar a sua candidatura em qualquer momento 
antes da assinatura do contrato de estágio. Podem apresentar uma nova candidatura 
para as sessões de estágio seguintes, nas mesmas condições que as acima referidas.  
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4.10 No entanto, os candidatos que desistam menos de duas semanas antes da data de 
início do estágio não poderão candidatar-se a um estágio no Tribunal por um período 
de dois anos. O Tribunal pode decidir derrogar esta regra em casos de força maior 
devidamente justificados pelos candidatos. 

Artigo 5º Competências 

5.1 O "coordenador dos estágios" é o agente designado por cada entidade funcional do 
Tribunal para coordenar, do ponto de vista administrativo, a seleção dos estagiários e 
a evolução do seu estágio nessa entidade. 

5.2 Em especial, o coordenador dos estágios: 

- identifica as necessidades da entidade funcional em termos de estagiários durante 
um determinado exercício orçamental; 

- consulta a base de dados de candidatos que tenham apresentado um pedido de 
estágio para cada sessão de estágio do Tribunal; 

- recolhe os pedidos de estágios da sua entidade funcional; 

- comunica as candidaturas selecionadas ao Serviço dos Recursos Humanos; 

- em conjunto com o Serviço dos Recursos Humanos, acompanha a utilização 
orçamental da sua entidade funcional; 

- é responsável pela comunicação e gestão de todos os tipos de atividades e/ou 
eventos organizados para estagiários pelo Serviço dos Recursos Humanos e/ou 
pela sua entidade funcional; 

- gere, em articulação com os serviços competentes, quaisquer incidentes 
significativos que ocorram durante o estágio e ajuda os estagiários da sua entidade 
funcional a resolver quaisquer problemas graves. 

5.3 O "mentor" é um funcionário ou outro agente do Tribunal que trabalha na entidade 
funcional à qual é afetado o/a estagiário/a e que: 

- orienta e enquadra de perto o/a estagiário/a durante todo o estágio; 

- atribui tarefas ao/à estagiário/a e acompanha o seu desempenho e a sua 
integração no serviço; 

- notifica ao coordenador dos estágios quaisquer incidentes significativos durante o 
estágio; 

- elabora, se for caso disso, a carta de recomendação do/a estagiário/a. 

Artigo 6º Obrigações gerais 

6.1 Os estagiários são obrigados a observar a maior discrição em tudo o que se refira aos 
factos e informações de que venham a tomar conhecimento durante o estágio. Estão 
vinculados pelas regras de confidencialidade e de proteção dos dados pessoais, tal 
como o pessoal do Tribunal. 

6.2 Devem respeitar as instruções do mentor e/ou da pessoa responsável pela entidade 
funcional de afetação. 

6.3 Em qualquer fase do estágio e no interesse do serviço, os estagiários podem ser 
colocados à disposição de outro serviço da entidade funcional de afetação ou de outra 
entidade funcional. 
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6.4 Os estagiários devem cumprir as orientações deontológicas aplicadas no Tribunal. 
Devem demonstrar um comportamento honesto, cortês e respeitoso no exercício das 
suas funções. Em especial, é aplicável aos estagiários a Decisão nº 26-2017 relativa à 
política de preservação de um ambiente de trabalho pacífico e de luta contra o assédio 
moral e o assédio sexual. 

6.5 Durante o estágio, os estagiários devem consultar o seu mentor ou, na sua ausência, o 
coordenador dos estágios sobre qualquer iniciativa que proponham tomar relacionada 
com as suas atividades ou as do Tribunal. 

6.6 Os estagiários não devem tratar casos em que, direta ou indiretamente, possam ter 
interesses pessoais. Não podem ter participações profissionais com terceiros que 
sejam incompatíveis com o estágio no Tribunal nem exercer um emprego remunerado 
durante o período de estágio. 

6.7 Os estagiários que se possam encontrar em situação ou em risco de conflito de 
interesses, tal como descrito no número anterior, devem informar imediatamente por 
escrito o seu mentor e o coordenador dos estágios da sua unidade funcional de 
afetação. 

6.8 Os estagiários devem cumprir as mesmas regras aplicáveis ao pessoal estatutário do 
Tribunal nas suas relações com os meios de comunicação social. Devem respeitar as 
instruções recebidas a este respeito, mesmo após o termo do estágio. 

6.9 Os estagiários não podem, pessoalmente ou em colaboração com terceiros, publicar 
ou mandar publicar, por quaisquer meios, informações relativas ao trabalho do 
Tribunal sem autorização prévia dos serviços competentes da instituição. Esta 
obrigação mantém-se após o termo do estágio. 

6.10 O Tribunal adquire, de forma irrevogável e para todo o mundo, a propriedade dos 
resultados do trabalho realizado pelos estagiários no decurso do estágio, bem como 
de todos os direitos de propriedade intelectual ou industrial conexos, incluindo os 
direitos de autor, a reprodução, a comunicação ao público em geral e a divulgação. 

6.11 Os estagiários são contratados a tempo inteiro. O seu horário de trabalho é o que 
estiver em vigor no Tribunal. A realização de horas extraordinárias não dá direito a 
compensação, nem a remuneração adicional ou ao aumento do subsídio de estágio. 

Artigo 7º Rescisão e final do estágio 

7.1 O estágio termina no final do período para o qual foi concedido. 

7.2 Contudo, o Tribunal pode interromper o estágio antes da data prevista: 

- mediante pedido escrito do/a estagiário/a, devidamente fundamentado e 
apresentado com um pré-aviso de, pelo menos, três semanas. 

O pedido é entregue ao mentor, que informa sem demora o coordenador dos 
estágios da sua entidade funcional. Este último informa o Serviço dos Recursos 
Humanos, o mais tardar cinco dias úteis após a notificação do pedido de rescisão. 

O Serviço dos Recursos Humanos emite a decisão sobre o termo do estágio e 
comunica-a imediatamente após a sua assinatura ao/à interessado/a e aos outros 
serviços competentes. 
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O/a estagiário/a deve reembolsar a parte da bolsa que possa ter recebido em 
relação ao período não prestado. O/a estagiário/a pode sair do Tribunal no final 
do mês ou a meio deste; 

- após parecer devidamente fundamentado da pessoa responsável da entidade 
funcional de afetação do/a estagiário/a em caso de incumprimento grave das 
obrigações a que os estagiários estão vinculados por força das presentes 
disposições.  

O coordenador dos estágios da entidade funcional em causa envia sem demora o 
parecer ao Serviço dos Recursos Humanos. 

Após ouvir o estagiário, o Serviço dos Recursos Humanos emite a decisão sobre o 
termo do estágio e comunica-a imediatamente após a sua assinatura ao/à 
interessado/a e aos outros serviços competentes. 

O/a estagiário/a deve reembolsar a parte da bolsa que possa ter recebido em 
relação ao período não prestado. O/a estagiário/a pode sair do Tribunal no final 
do mês ou a meio deste; 

- em caso de força maior, motivado designadamente por uma crise sanitária, uma 
guerra ou catástrofe natural ou de outro tipo, por alterações estruturais 
importantes no Tribunal ou por qualquer outro acontecimento que satisfaça a 
definição jurídica de caso de força maior. 

O Serviço dos Recursos Humanos emite a decisão sobre o termo do estágio e 
comunica-a imediatamente após a sua assinatura ao/à interessado/a e aos outros 
serviços competentes. 

O/a estagiário/a não tem de reembolsar a parte da bolsa que possa ter recebido 
em relação ao período não prestado. O/a estagiário/a pode deixar o Tribunal 
imediatamente após a notificação da decisão de termo de estágio. 

7.3 A terminação do estágio pelo Tribunal não está sujeita a aviso prévio e não dá direito 
a qualquer indemnização. 

7.4 O Tribunal pode decidir proibir o acesso do/a estagiário/a aos seus edifícios e às suas 
aplicações informáticas. 

7.5 Além disso, o Tribunal reserva-se o direito de pedir a abertura de um inquérito judicial 
contra o/a estagiário/a em caso de comportamento gravemente repreensível por 
parte deste/a. 

Artigo 8º Direitos pecuniários 

8.1 Os estagiários recebem uma bolsa mensal de 1 350,00 euros. 

8.2 Mediante a apresentação dos documentos comprovativos adequados, o estagiário 
portador de deficiência pode receber uma bolsa mensal de 1 850,00 euros. 

8.3 O Tribunal pode autorizar estágios não remunerados, que se regem pelas regras 
estabelecidas nas presentes disposições. 

Artigo 9º Regime fiscal 

9.1 As bolsas de estágio não estão sujeitas ao regime fiscal específico dos funcionários e 
outros agentes da União Europeia. Cabe aos beneficiários cumprir as suas próprias 
obrigações fiscais, em conformidade com as disposições nacionais aplicáveis. 
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Artigo 10º Seguro de doença e acidentes 

10.1 Os estagiários devem estar cobertos contra os riscos de doença e de acidentes. 

10.2 Se o/a estagiário/a não puder ser coberto/a por um regime de seguro de doença pelos 
seus próprios meios, o Tribunal propor-lhe-á um seguro. Nesse caso, o/a estagiário/a 
deverá suportar um terço do prémio do seguro. 

10.3 Se o Cartão Europeu de Seguro de Doença emitido pelas autoridades ou pelas 
companhias de seguros nacionais não cobrir a duração total do estágio, as disposições 
do número anterior aplicam-se ao período não coberto. 

10.4 O/a estagiário/a estará coberto/a pelo Tribunal contra os riscos de acidentes. 

Artigo 11º Deslocações em serviço  

11.1 A título excecional e mediante um pedido devidamente justificado pelo seu mentor e 
aprovado pela pessoa responsável da entidade funcional de afetação, os estagiários 
podem participar nas deslocações em serviço oficiais do Tribunal, obrigatoriamente 
acompanhados por um agente da instituição.  

11.2 As regras gerais em vigor para todo o pessoal do Tribunal aplicam-se, mutatis 
mutandis, às deslocações em serviço efetuadas pelos estagiários. 

Artigo 12º Despesas de viagem no início e no final do estágio 

12.1 Nos limites geográficos do território metropolitano (ou equiparado) dos 
Estados-Membros da União Europeia, os estagiários têm direito ao reembolso das 
despesas de viagem que forem obrigados a efetuar no início e no final do seu estágio. 

12.2 O pagamento das despesas de viagem de ida e volta restringe-se ao percurso entre o 
local do estágio e o local onde o/a estagiário/a reside efetivamente antes do início do 
mesmo. Se a sua residência estiver situada a menos de 50 km do local do estágio, o/a 
estagiário/a não tem direito a este pagamento. 

12.3 O reembolso é realizado com base nas despesas efetuadas e mediante apresentação 
dos documentos comprovativos, no caso: 

- do trajeto em comboio em 2ª classe, eventualmente com beliche ou 
carruagem-cama, para distâncias entre 51 e 500 km; 

- do trajeto em avião em classe económica, se este meio de transporte se revelar 
menos oneroso que o anterior, ou se o percurso em comboio ultrapassar 500 km 
ou, ainda, se o interessado for obrigado a atravessar um braço de mar, exceto se 
o fizer pelo Eurotúnel. 

12.4 Se o/a estagiário/a efetuar a viagem noutro meio de transporte diferente dos 
referidos, o reembolso será efetuado com base numa taxa fixa, calculada segundo as 
modalidades seguintes: 

- 0,1200 euros por quilómetro entre 1 km e 1 000 km, inclusive; 

- 0,0800 euros por quilómetro para a parte a partir de 1 001 km; 

- 0,0000 euros por quilómetro para a parte a partir de 5 000 km. 

12.5 Se o local de residência efetiva se situar fora do território da União Europeia, as 
despesas de viagem são suportadas unicamente a partir da capital do Estado-Membro 
da União Europeia mais próximo desse local. 
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12.6 Para o reembolso destas despesas, a viagem de ida não deve ser realizada antes do 
mês anterior à data de início do estágio, e a viagem de regresso não deve ser realizada 
depois do mês que se segue ao final do estágio. Se não for esse o caso, o Tribunal pode 
recusar o reembolso das despesas em causa. 

Artigo 13º Férias 

13.1 Os estagiários têm direito, durante o período de estágio, aos mesmos feriados e dias 
de encerramento dos serviços que o pessoal estatutário do Tribunal. 

13.2 Os estagiários têm direito a dois dias de férias por mês de estágio. Os pedidos de férias 
devem ser enviados ao mentor para um visto e sujeitos à aprovação da pessoa 
responsável da entidade funcional de afetação. 

13.3 A entidade funcional de afetação é responsável pela contabilização e gestão dos 
pedidos de férias dos estagiários.  

13.4 Os dias utilizados para participar em concursos, exames ou realizar trabalhos no 
âmbito de estudos universitários, etc. são deduzidos destes direitos. 

13.5 Os dias de férias não gozados não dão direito a uma compensação financeira. Se o/a 
estagiário/a estiver ausente mais dias do que aqueles a que tem direito, será deduzida 
do montante da bolsa mensal uma compensação financeira equivalente ao número de 
dias de férias excedentários.  

13.6 Se o/a estagiário/a se ausentar sem justificação ou exceder o número total de dias de 
ausência injustificada por doença, a duração da ausência será deduzida da quota de 
dias de férias. Se o/a estagiário/a tiver esgotado a sua quota de dias de férias, será 
deduzida do montante da bolsa mensal uma compensação financeira equivalente. 

Artigo 14º Ausências por doença 

14.1 Em caso de doença, os estagiários devem informar imediatamente o seu mentor, o 
coordenador dos estágios da sua unidade funcional de afetação e o Serviço Médico.  

14.2 A partir do quarto dia consecutivo de ausência por doença sem apresentar justificação, 
os estagiários devem fazer chegar um atestado médico ao Serviço Médico do Tribunal. 

14.3 Em qualquer caso, a duração total das ausências por doença sem atestado médico não 
pode ser superior a seis dias durante todo o período do estágio. 

14.4 Os estagiários parcialmente cobertos contra os riscos de doença pelo Tribunal, em 
conformidade com o artigo 10º das presentes disposições, não têm direito ao 
reembolso das despesas médicas suportadas pela instituição. 

Artigo 15º Proteção dos dados pessoais 

15.1 Todos os dados pessoais recolhidos no âmbito da seleção e do recrutamento dos 
estagiários são tratados em conformidade com o disposto no Regulamento 
(UE) 2018/1725 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de outubro de 2018, 
relativo à proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados 
pessoais pelas instituições e pelos órgãos e organismos da União e à livre circulação 
desses dados. 
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Artigo 16º Imputação orçamental 

16.1 As despesas resultantes da aplicação das presentes disposições são imputadas ao 
subnúmero 1404_03 do orçamento do Tribunal, com exceção das despesas relativas 
às deslocações em serviço, que serão imputadas ao artigo 162 do mesmo orçamento. 

Artigo 17º Recurso 

17.1 As decisões tomadas em matéria de estágios não podem ser objeto de qualquer 
recurso interno formal por parte dos estagiários. 

17.2 No entanto, o Serviço dos Recursos Humanos pode propor a sua mediação, a fim de 
resolver um problema específico e pontual que não seja de natureza a pôr termo ao 
estágio e lhe seja notificado pelo/a estagiário/a ou pelo coordenador dos estágios da 
entidade funcional de afetação. 

17.3 As decisões tomadas em aplicação das presentes disposições podem ser contestadas 
no Tribunal Geral da União Europeia, por força do artigo 263º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia. 

Artigo 18º Estagiários de estabelecimentos de ensino superior prestigiados 

18.1 Os estudantes de estabelecimentos de ensino superior prestigiados que tenham 
concluído pelo menos quatro semestres de estudos podem candidatar-se a um estágio 
no Tribunal, nas condições estabelecidas na presente decisão. 

18.2 Nos termos da presente decisão, são considerados estabelecimentos de ensino 
superior prestigiados os que se encontram entre os cem primeiros a nível mundial na 
classificação estabelecida por Quacquarelli Symonds (QS World University Rankings). 

18.3 Se um/a estudante de um estabelecimento de ensino superior prestigiado for 
selecionado/a para um estágio, o Tribunal aplica automaticamente, se for caso disso, 
a derrogação relativa à nacionalidade de um Estado-Membro da União Europeia. 

Artigo 19º Disposições finais 

19.1 A presente decisão entra em vigor na data da sua assinatura. 

19.2 Anula e substitui as disposições que regem o emprego de estagiários em formação no 
Tribunal de Contas Europeu, adotadas em 22 de junho de 2015, e a alteração nº 1, de 
5 de outubro de 2017. 

19.3 Será comunicada pelo Secretariado do Tribunal ao auditor interno e ao contabilista do 
Tribunal, e publicada na página Internet da instituição. 

 

Feito no Luxemburgo, em 21.07.2020 

(s) Philippe Froidure 
Secretário-Geral interino 


