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Shaping Europe together 

Construir a Europa juntos 

  

Frontex procura agentes de apoio  

Frontex, a Agência Europeia da Guarda de Fronteiras e Costeira, com sede na Polónia, procura criar 

um grupo de 300 candidatos a recrutar como agentes de apoio a projetos e atividades (assistentes de 

grupo de funções). Frontex assegura, juntamente com os Estados-Membros, a segurança e o bom 

funcionamento das fronteiras externas da Europa. 

Os agentes recrutados realizarão uma grande variedade de tarefas nos domínios da administração, 

dos recursos humanos, dos assuntos jurídicos, do orçamento e das finanças, das TIC e da 

comunicação. As principais tarefas consistem em apoiar o planeamento, a execução e o 

acompanhamento dos projetos, preparar e acompanhar os orçamentos e os compromissos 

financeiros. Incluem também os contratos de monitorização e os pagamentos, bem como a 

contribuição para a comunicação de informações às partes interessadas internas e externas.  

Os candidatos devem possuir um diploma do ensino pós-secundário seguido de um mínimo de nove 

anos a tempo inteiro de experiência profissional OU um diploma do ensino secundário que dê 

acesso ao ensino pós-secundário seguido de pelo menos 12 anos a tempo inteiro de experiência 

profissional. É igualmente necessário um conhecimento aprofundado de uma das 24 línguas oficiais 

da UE e um domínio satisfatório do inglês. Devem ser nacionais de um dos Estados-Membros da UE 

ou dos países do espaço Schengen. 

Para obter informações pormenorizadas sobre as qualificações e a experiência profissional específica 

exigidas, o processo de seleção e a candidatura, consulte o sítio support-officers.eu-careers.eu. No 

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

O prazo de candidatura tem início em 21 de novembro e termina em 18 de dezembro de 2019 às 

12 horas (meio-dia), hora de Bruxelas. 

Aos candidatos selecionados pode ser proposto um contrato temporário por um período de 5 anos, 

renovável. A remuneração dos membros do pessoal é constituída pelo vencimento de base 

completado com subsídios específicos, incluindo o subsídio de expatriação e o abono de família, em 

função da situação pessoal do trabalhador.   

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.  

Referência: FRONTEX RCT-2019-00022 

Acompanhe as oportunidades de desenvolvimento profissional na UE: Facebook, Twitter, LinkedIn, 

YouTube e Instagram 

https://frontex.europa.eu/pt/
https://epso.europa.eu/content/projects-and-activities-support-officers_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/

