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Anúncio Externo de Vaga no Gabinete Europeu de Apoio em Matéria de Asilo (EASO) 

 
REF.ª: EASO/2020/TA/017 

 
 
 
Título da função 
 
Tipo de contrato 
 
Grupo de funções/Grau 

Agente responsável pelas TIC 
 
Agente temporário 
 
AD 7 

 
 

1. QUEM SOMOS 
 
O Gabinete Europeu de Apoio em matéria de Asilo (adiante designado «EASO»), instituído pelo 
Regulamento (UE) n.º 439/20101, visa reforçar a cooperação prática em matéria de asilo entre os 
Estados-Membros da União Europeia (UE), melhorar a aplicação do Sistema Europeu Comum de Asilo 
(SECA) e apoiar os Estados-Membros cujos sistemas de asilo e acolhimento estejam particularmente 
sujeitos a pressões. 
 
Concretamente, o EASO centra-se em três objetivos principais: 
 

1. Apoiar a cooperação prática entre os Estados-Membros, principalmente através de ações de 
formação, atividades de qualidade, informações relativas aos países de origem, estatísticas e 
análises, redes especializadas de peritos, workshops de cooperação prática, apoio temático em 
questões relacionadas com menores não acompanhados, tráfico de seres humanos e género; 

2. Apoiar os Estados-Membros da UE que estejam particularmente sujeitos a pressões, mediante a 
disponibilização de ajuda de emergência, incluindo o destacamento de equipas de apoio no 
domínio do asilo para lhes prestar assistência na gestão dos pedidos de asilo e na criação de 
instalações de acolhimento apropriadas; 

3. Contribuir para a aplicação do SECA mediante a recolha e o intercâmbio de informações sobre as 
melhores práticas, a elaboração de um relatório anual sobre a situação do asilo na UE que cubra 
todo o procedimento de asilo nos Estados-Membros e a adoção de documentos técnicos 
relativos à aplicação do novo acervo da UE em matéria de asilo. 

 
O organigrama do Gabinete pode ser consultado no Programa de Trabalho do EASO no seu sítio Web 
(https://www.easo.europa.eu/about-us/easo-organisation-structure). 
 
O EASO tem a sua sede em Valeta (Malta).  
 
 

 

                                                           
1 Regulamento (UE) n.º 439/2010 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de maio de 2010 (JO L 132 de 
25.5.2010, p. 11). 

https://www.easo.europa.eu/about-us/easo-organisation-structure
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2. PROPOMOS 
 
O EASO organiza um procedimento de seleção com vista à constituição de uma lista de candidatos ao 
cargo de Agente Responsável pelas TIC e ao recrutamento com base nessa lista. O Agente Responsável 
pelas TIC poderá ser contratado para uma das seguintes áreas de conhecimento/perfis: 

 Administrador de Produção de DevOps/Aplicações 

 Administrador de Infraestrutura como Código de Serviços em Nuvem 

 Responsável pela Modelação da Gestão de Dados/Conhecimento 
 
Os candidatos devem indicar na respetiva candidatura (carta de motivação) o(s) perfil(is), entre os 
supramencionados, a que se candidatam. Caso pretendam candidatar-se a mais do que um perfil, devem 
indicá-los claramente na carta de motivação, por ordem de preferência. 
 

O Agente Responsável pelas TIC – Administrador de Produção de DevOps/Aplicações apoia e responde 
perante o Chefe do Setor de Infraestrutura e Operações na garantia da elevada disponibilidade da 
Arquitetura de Aplicações do EASO. Será responsável pela administração técnica da Infraestrutura de 
Aplicações, com especial incidência no SharePoint e na Microsoft 
 

Será responsável sobretudo pela gestão da: 

 Infraestrutura operacional das aplicações – administração, manutenção, atualização e melhoria 

de um ambiente híbrido de SharePoint Farms, que consiste em aplicações no local e baseadas 

em Azure; 

 Infraestrutura operacional das aplicações - solução de problemas, recuperação e resolução de 

incidentes; 

  Arquitetura de solução de aplicações - trabalho com as equipas de desenvolvimento 

terceirizadas ou internas com vista a automatizar a implantação de infraestruturas e aplicações; 

 Arquitetura de solução de aplicações – apresentação de propostas de mudanças na arquitetura, 

com o objetivo de desenvolver novos produtos e funcionalidades, no quadro das opções 

tecnológicas do cenário de arquitetura e tecnologia do EASO. 

 

O Responsável pelas TIC – Administrador de Infraestrutura como Código de Serviços em Nuvem (IaaC) 
apoia e responde perante o Chefe do Setor de Infraestruturas e Operações na garantia da disponibilidade 
ágil da Arquitetura de Operações na Nuvem do EASO. Será responsável pela administração técnica da 
infraestrutura da nuvem, com especial incidência nas Tecnologias da Microsoft. 
 
Será responsável sobretudo por gerir: 

 A disponibilidade de ambientes provisionados; 

 A automatização da criação de ambientes; 

 O alinhamento contínuo dos ambientes provisionados; 

 A manutenção de um mecanismo de compilação comum para criar e provisionar os ambientes; 

 A manutenção de um repositório de scripts IaaC, incluindo um controlo de versões coerente; 

 A utilização e manutenção de ferramentas automatizadas de configuração do sistema operativo; 

 A criação de um ambiente a partir de um conjunto de imagens virtuais; 
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 O provisionamento de novos ambientes em PaaS (Plataformas como Serviço) públicas, privadas 
ou outras; 

 A catalogação e manutenção de todos os ativos de informação operacionais no âmbito das suas 
competências: 

o O código e dependências das aplicações 
o Os scripts de criação de bases de dados e esquemas 
o Os dados de referência das aplicações 
o O apoio a scripts de testes automatizados e manuais 
o Os scripts de empacotamento, implantação, migração e provisionamento 
o Os procedimentos de implantação, notas de versão 
o Os ficheiros de configuração da nuvem 

 O apoio à manutenção da escalabilidade horizontal dos servidores; 

 A prevenção de variações descontroladas de configuração dos servidores; 

 O incentivo a atualizações do ambiente de desenvolvimento, a fim de manter os ambientes de 
desenvolvimento a par da mais recente atualização tecnológica possível; 

 O apoio à demonstração da concretização de metas de código/desenvolvimento em ambientes 
de produção, a fim de garantir a aceitação total dos artefactos desenvolvidos. 

 

O Responsável pelas TIC – Responsável pela Modelação da Gestão de Dados/Conhecimento apoia e 
responde perante o Chefe do Sector de Projetos e Aplicações na garantia da boa governação da 
informação confiada à Unidade de TIC. Será responsável por manter a coerência e a qualidade da 
informação e conhecimento geridos por TIC, com forte incidência na capacidade de combinar diferentes 
fontes de informação com vista a produzir resultados em matéria de tomada de decisão e visão histórica. 
 
Terá sobretudo a seu cargo: 

 A gestão a organização, armazenamento e análise de dados da forma mais eficiente possível, 
observando sempre as normas de segurança acordadas; 

 A garantia da gestão dos dados mestre e das portas de qualidade (quality gates) dos dados 
inseridos nos sistemas de produção; 

 A manutenção de uma lista de registo de dados, respetivos metadados e casos de uso; 

 O desenvolvimento de práticas de gestão e governação de dados, a fim de garantir a 
conformidade com os limites e responsabilidades regulamentares esperados; 

 A conceção de padrões de consulta e aprendizagem automática (machine learning), de modo a 
extrair valor das informações confiadas à Unidade de TIC; 

 A extração, transformação e carregamento de dados através das portas de qualidade e dados 
mestre antes da sua utilização em sistemas de produção; 

 A criação e implementação de políticas e procedimentos para a gestão de dados; 

 A determinação de métodos para a recolha de dados de qualidade; 

 A garantia da adequação, exatidão e legitimidade dos dados; 

 Procedimentos eficazes e seguros para o processamento de dados; 

 A definição e implementação de procedimentos para a partilha de dados com a administração, 
os órgãos de gestão e as partes interessadas externas; 

 A monitorização e análise do desempenho dos sistemas de informação e de dados; 

 O apoio na resolução e solução de problemas identificados relacionados com os dados. 
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Todos os perfis terão como conjunto comum de funções: 
1. Contribuir para a configuração e implementação do portefólio de serviços de TIC, assegurando a 

gestão e o alinhamento continuado dos mesmos com os objetivos das TIC e do EASO; 
2. Definir padrões de qualidade e avaliar o impacto organizacional e tecnológico do portefólio de 

serviços, garantindo a normalização e fiabilidade da informação do EASO; 
3. Desenvolver as medidas necessárias para garantir a integridade e segurança do portefólio de 

serviços do EASO, implementando as regras de salvaguarda e recuperação dos mesmos; 
4. Fornecer documentação para apoiar o processo de decisão relativo à implementação do 

portefólio de aplicações e elaborar igualmente as informações necessárias para a especificação 
e aquisição de tecnologias de informação e comunicação e de serviços prestados por empresas 
externas; 

5. Prestar aconselhamento em matéria de análise, desenvolvimento, instalação e modificação de 
aplicações de software em conformidade com a norma ISO ISO/IEC 12207; 

6. Contribuir para a instalação, configuração e teste de componentes de software e a integração no 
ambiente de software do EASO, tendo em consideração os princípios da modularidade e 
interoperabilidade; 

7. Garantir o inventário e o catálogo de códigos de terceiros ou de códigos abertos, a fim de manter 
os artefactos de software do EASO compatíveis com o quadro de licenciamento; 

8. Manter e conservar um repositório de scripts de software, incluindo um controlo de versões 
coerente; 

9. Apoiar a instalação, configuração e interoperabilidade de software pronto a utilizar ou de 
Software como Serviço com as aplicações e produtos do EASO; 

10. Colaborar na elaboração, publicação e distribuição de regras relativas ao uso da tecnologia da 
informação, garantindo a formação e o apoio necessários aos utilizadores relativamente a todas 
as aplicações instaladas ou previstas; 

11. Executar projetos tecnológicos e desenvolver infraestruturas tecnológicas, nomeadamente 
servidores para estruturas de dados, servidores para aplicações e recursos, terminais de redes e 
comunicações, garantido a gestão e manutenção corretas dos mesmos; 

12. Configurar, gerir e administrar os recursos físicos, virtuais, lógicos, aplicacionais e informativos 
disponíveis, garantindo a otimização das capacidades de partilha de tais recursos; 

13. Prestar assistência ou assegurar a ligação, de modo proativo, com contratantes ou prestadores 
de serviços externos, a fim de garantir a qualidade ideal dos serviços prestados às partes 
interessadas no âmbito das TIC; 

14. Assistir na resolução de incidentes que possam ocorrer, decorrentes da utilização e exploração 
dos sistemas disponíveis, atualizando continuamente a documentação técnica necessária para 
garantir a utilização adequada de tais recursos; 

15. Garantir a aplicação de mecanismos de segurança, confidencialidade e integridade às 
informações que são armazenadas, processadas e transportadas nos sistemas de processamento 
e nas redes de comunicação em produção no EASO, realizando atualizações regulares de 
segurança e vulnerabilidade de tais sistemas; 

16. Fornecer recomendações ao Chefe do Sector relativamente a alterações para garantir um 
planeamento adequado do ciclo de vida; 

17. Monitorizar o estado de funcionamento e a utilização correta do portefólio de serviços sob a sua 
responsabilidade; 

18. Desempenhar quaisquer outras funções solicitadas pelo Chefe de Unidade. 
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3. O QUE PROCURAMOS 
 
A) Critérios de elegibilidade 

 
Serão admitidos à fase de seleção os candidatos que, à data-limite de apresentação de candidaturas, 
preencham os seguintes critérios formais: 
 

1. Possuam habilitações de um nível que corresponda a estudos universitários completos de, pelo 
menos, 4 anos, comprovadas por um diploma2 e uma experiência profissional adequada de, pelo 
menos, 6 anos, após a obtenção do diploma universitário, ou 
 
habilitações correspondentes a um ciclo completo de estudos universitários de, pelo menos, 3 
anos, comprovadas por um diploma, e experiência profissional relevante de, pelo menos, 7 anos, 
após a obtenção do diploma; 
 

2. Ser cidadão de um dos Estados-Membros da União Europeia, do Listenstaine, da Noruega ou da 
Suíça; 
 

3. Encontrar-se no pleno gozo dos seus direitos cívicos; 
 

4. Encontrar-se em situação regular face às leis de recrutamento que lhe forem aplicáveis em 
matéria militar; 
 

5. Possuir um conhecimento aprofundado (nível C1 em todas as dimensões, de acordo com o 
Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas ou QECRL) de uma das línguas oficiais da 
UE e um conhecimento satisfatório (nível B2 em todas as dimensões, de acordo com o QECRL) 
de outra destas línguas, na medida do necessário ao exercício das funções correspondentes ao 
cargo3; 
 

6. Oferecer as garantias de idoneidade moral exigidas para o exercício das funções em causa4; 
 

7. Preencher as condições de aptidão física necessárias para o exercício das funções 
correspondentes ao cargo5. 

 

                                                           
2 Apenas são aceites diplomas emitidos por autoridades dos Estados-Membros da UE e diplomas reconhecidos 
como equivalentes pelos organismos competentes dos Estados-Membros da UE. Se os estudos principais tiverem 
sido realizados fora da União Europeia, a qualificação do candidato deverá ter sido obrigatoriamente reconhecida 
por um organismo delegado oficialmente para o efeito por um dos Estados-Membros da União Europeia (por 
exemplo, um Ministério da Educação nacional), sendo obrigatória a apresentação de um documento comprovativo 
deste facto, no caso de ser convidado para uma entrevista. Isto permitirá ao comité de seleção avaliar com rigor o 
nível de qualificações. 
3 Consultar https://epso.europa.eu/how-to-apply/eligibility_pt 
4 Antes da nomeação, o candidato escolhido deverá apresentar um certificado do registo criminal onde não constem 
quaisquer antecedentes criminais. 
5 Antes da nomeação, o candidato escolhido será submetido a exame médico por um médico-assistente da 
instituição, de modo que o EASO se certifique de que o candidato preenche as condições exigidas no artigo 28.º, 
alínea e), do Estatuto dos Funcionários da União Europeia. 

https://epso.europa.eu/how-to-apply/eligibility_pt-pt
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B) Critérios de seleção 
 

Se estiverem preenchidos os critérios previstos na secção A) Critérios de elegibilidade, as candidaturas 
serão avaliadas com base nos critérios de seleção a seguir indicados. Os candidatos considerados mais 
qualificados serão convocados para uma entrevista. 
 
Critérios essenciais para o cargo de Responsável pelas TIC – Administrador de Produção de 
DevOps/Aplicações 

1. Experiência profissional comprovada na administração, atualização e monitorização de 
desempenho de Microsoft SharePoint farms e aplicações .NET em ambiente de produção de 
elevada disponibilidade; 

2. Experiência profissional comprovada de trabalho em equipas transversais de DevOps, de 
preferência na função de integrador (de implantação automatizada de código) ou gestor de 
entrega contínua; 

3. Experiência profissional na definição de prioridades e na escalada de problemas relacionados 
com aplicações Web em ambientes de produção, fazendo a ligação com os contratantes externos 
e aplicando os Acordos de Nível de Serviço estabelecidos, com vista à consecução da 
disponibilidade máxima; 

4. Experiência profissional comprovada na criação de sistemas de software com maior 
disponibilidade, escalabilidade e fiabilidade, com uma forte tónica na resolução de problemas 
relacionados com infraestruturas e operações. 

 
Critérios essenciais para o cargo de Administrador de Infraestrutura como Código de Serviços em 
Nuvem 

1. Experiência profissional comprovada na gestão de Azure PaaS, IaaS e SaaS ou como arquiteto de 
nuvem Azure; 

2. Experiência profissional comprovada no domínio da construção, implantação e manutenção de 
infraestruturas como código, instrumentos automatizados de configuração do SO ou na gestão 
de ficheiros DSC do Microsoft Azure Stack. 

3. Experiência na análise de sistemas e na cooperação na área da conceção de soluções de 
integração de diferentes tecnologias de TIC. 

4. Experiência comprovada em matéria de gestão e operação de infraestruturas híbridas - na nuvem 
e no local (Cloud with On-premises). 

 
Critérios essenciais para o cargo de Responsável pela Modelação da Gestão de Dados/Conhecimento 

1. Experiência profissional comprovada como Gestor/Responsável pela Modelação de Dados; 
2. Experiência profissional no domínio das linguagens de programação para fins de Extração, 

Transformação e Carregamento; 
3. Excelente compreensão da teoria da gestão dos dados e da metainformação e dos seus 

paradigmas mais recentes; 
4. Experiência profissional comprovada com bases de dados e estruturas de informação em 

fábrica de dados Azure. 
 

Critérios preferenciais comuns a todos os perfis 

1. Experiência prévia de trabalho num ambiente multicultural, de preferência numa organização 
internacional ou agência da UE; 

2. Certificação(ões) técnica(s) ou formação oficial relevantes para a área do perfil selecionado; 
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3. Experiência profissional com a tecnologia mais recente na área do perfil selecionado (por 
exemplo, aplicações Python, Puppet, Chef, Ansible, Salt, CFEngine, Bosh, Vagrant, Azure ML, 

CLI, SQL Server, R, PowerShell, C#, .NET, JavaScript, Python, DAX ou PHP em ambiente de 

produção de elevada disponibilidade); 

4. Experiência profissional no trabalho com normas e práticas em matéria de Ciclo de Vida de 
Desenvolvimento de Software; 

5. Conhecimento prático dos paradigmas No Code/Low Code. 
 
Avaliação durante o processo de entrevista 
 
Os candidatos convidados para o processo de entrevista (entrevista e teste escrito) serão avaliados com 
base nos critérios essenciais e preferenciais descritos na presente secção6 e nos critérios adicionais 
seguintes relevantes para o cargo: 
 

1. Excelentes capacidades analíticas, com uma atitude pró-ativa relativamente à resolução de 
problemas, incluindo a capacidade de tomar a iniciativa e de assumir a responsabilidade; 

2. Elevado grau de integridade; 
3. Excelentes aptidões de organização e capacidade para realizar várias tarefas, identificar as 

prioridades e planificar o trabalho com precisão e com atenção aos detalhes para cumprir prazos 
apertados; 

4. Muito boas capacidades de relacionamento interpessoal e de trabalho em equipa, sobretudo 
em ambientes multiculturais; 

5. Atitude orientada para o serviço aliada a muito boas capacidades de comunicação; 
6. Rigor e atenção ao detalhe; 
7. Conhecimento da missão e da organização do EASO; 
8. Um excelente domínio escrito e oral da língua inglesa e a capacidade de utilizar equipamentos 

e aplicações eletrónicos de escritório (processamento de texto, folhas de cálculo, apresentações, 
comunicações eletrónicas, Internet, etc.) são essenciais; 

9. Sentimento de apropriação e orgulho no seu desempenho e no contributo para o êxito do EASO; 
10. Capacidades analíticas e de resolução de problemas; 
11. Boas competências em matéria de gestão do tempo. 

 

Os candidatos poderão também serão avaliados quanto às competências acima enunciadas através de 

um exercício prático. 

4. SELEÇÃO E NOMEAÇÃO 
 
O regulamento que estabelece a base jurídica para o EASO foi adotado em maio de 2010 (Jornal Oficial 
da União Europeia L 132 de 29.5.2010). 
 
A admissibilidade dos candidatos será avaliada por um comité de seleção em função do cumprimento de 
todos os critérios de admissibilidade à data-limite de entrega das candidaturas. 
 

                                                           
6 Se aplicável. Alguns dos critérios de seleção, que não possam ser testados no decorrer da entrevista/fase de teste 
(tais como diplomas de pós-graduação), serão excluídos da avaliação durante a fase de entrevista/teste. 
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As candidaturas dos candidatos elegíveis serão igualmente avaliadas em função dos critérios de seleção. 
Na sequência desta avaliação, os candidatos mais bem classificados poderão ser convidados para um 
teste escrito de competência e uma entrevista, que serão realizados em inglês.  
 
A entrevista centrar-se-á nos elementos seguintes: 
 

 Aptidões gerais e competências linguísticas na medida necessária ao exercício das funções, em 
conformidade com o artigo 12.º, n.º 2, alínea e), do Regime aplicável aos Outros Agentes da 
União Europeia (ROA); 

 
 Competências específicas em função dos perfis dos candidatos, em conformidade com os 

critérios de seleção definidos no presente anúncio de abertura de vaga. 
 
Aos candidatos convidados para a entrevista será solicitado que tragam os originais e as cópias dos 
documentos a seguir indicados: 
 

 Um documento que comprove a sua cidadania (por exemplo, o passaporte); 
 
 Certificados que comprovem as suas habilitações académicas e profissionais, em particular as 

que dão acesso ao lugar em causa; 
 

 Documentos que comprovem a experiência profissional adquirida após a obtenção da 
qualificação que permitiu ao candidato qualificar-se para o lugar. Os documentos devem indicar 
claramente as datas exatas de emprego (data de início e de fim), o tipo de emprego (a tempo 
parcial ou a tempo inteiro) e a natureza das funções desempenhadas. 

 

Nota importante: 
 
Devido à atual situação da COVID-19, este processo de seleção poderá ser organizado através da Internet. 
Nesse caso, o EASO fornecerá informações adicionais aos candidatos que sejam convidados para a 
entrevista sobre as modalidades práticas de avaliação e a apresentação dos documentos acima 
mencionados. 
 
O Comité de Seleção proporá uma lista restrita de candidatos aprovados à autoridade investida do poder 
de nomeação. Esta proporá então o candidato mais adequado e estabelecerá uma lista de reserva para 
o lugar em questão. Os candidatos devem estar cientes de que a inclusão na lista de reserva não garante 
o recrutamento. O recrutamento será efetuado com base na disponibilidade de lugares e de orçamento. 
 
A lista de reserva para o presente lugar será válida até 31 de dezembro de 2020, podendo a sua validade 
ser prorrogada por decisão da autoridade investida do poder de nomeação. 
 
Antes da assinatura do contrato, o candidato selecionado deverá submeter-se a um exame médico 
obrigatório por um médico-assistente da instituição, a fim de que esta se certifique de que o candidato 
reúne as condições exigidas no artigo 28.º, alínea e), do Estatuto dos Funcionários da União Europeia. 
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5. IGUALDADE DE OPORTUNIDADES 
 
O EASO aplica uma política de igualdade de oportunidades e aceita as candidaturas sem discriminação 
em razão de género, raça, cor, origem étnica ou social, características genéticas, língua, religião, 
convicções políticas ou outras, pertença a uma minoria nacional, riqueza, nascimento, deficiência, idade 
ou orientação sexual. 
 
 

6. CONDIÇÕES DE EMPREGO 
 

O agente temporário será nomeado pelo Diretor Executivo, por recomendação do Comité de Seleção, na 
sequência do processo de seleção. 
 
Será recrutado como Agente Temporário nos termos do artigo 2.º, alínea f), do Regime Aplicável aos 
Outros Agentes da União Europeia, por um período de 5 anos, renovável. O lugar de agente temporário 
a prover será no grau AD 7. 
Os candidatos aprovados que sejam recrutados cumprirão um período de estágio inicial de nove meses. 
 
A remuneração de um agente temporário de grau AD 7 (escalão 1) consiste num vencimento de base 
de 6 251,08 EUR sujeito ao coeficiente de correção (para Malta, atualmente, esse coeficiente é de 
92,0 %), acrescido de diversos subsídios, incluindo, se for o caso, o subsídio de expatriação e prestações 
familiares. A remuneração dos membros do pessoal está sujeita a um imposto da União Europeia retido 
na fonte. Os membros do pessoal estão isentos de impostos nacionais sobre o vencimento e integram os 
regimes de segurança social e de pensões da União Europeia. 
 
Para obter mais informações sobre as condições de trabalho dos agentes temporários, consulte o Regime 
Aplicável aos Outros Agentes da União Europeia: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1962R0031:20140101:PT:PDF 
 
O lugar de afetação é Valeta (Malta). 
 

7. PROCEDIMENTO DE CANDIDATURA 
 
Para as candidaturas serem válidas, os candidatos devem: 
 

 Utilizar o formulário oficial de candidatura disponível no sítio Web do EASO. O candidato deve 
preencher todas as secções do formulário de candidatura em inglês; 

 

 Só serão aceites os formulários de candidatura do EASO enviados para 
applications@easo.europa.eu; não será aceite nenhum outro formato de CV, endereço de 
correio eletrónico ou outro canal; 

 

 O assunto da mensagem de correio eletrónico deve incluir a referência deste anúncio de abertura 
de vaga, seguida do apelido do candidato. Só serão aceites os formulários de candidatura do 
EASO que indiquem o número de referência e a designação da função corretos. 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1962R0031:20140101:PT:PDF
mailto:applications@easo.europa.eu
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As candidaturas incompletas não serão tomadas em consideração e serão recusadas. Os candidatos que 
utilizem a mesma candidatura para concorrer a mais do que um lugar também serão excluídos. Os 
formulários de candidatura devem ser modificados de acordo com o lugar em questão. 
 
Importa notar que o processo de seleção pode durar vários meses.  
 
A fim de facilitar o processo de seleção, toda a correspondência com os candidatos relativa a esta vaga 
será feita em inglês7. 
 
Os candidatos não devem abordar, direta ou indiretamente, o Comité de Seleção em nenhuma 
circunstância relativamente a este processo de recrutamento. A autoridade investida do poder de 
nomeação reserva-se o direito de excluir os candidatos que infrinjam esta norma. 
 
 
Data-limite: 
 
A data-limite para a apresentação das candidaturas é 5 de agosto de 2020, às 13h00 (hora de Malta). O 
EASO não tomará em consideração as candidaturas recebidas após esta data e hora. 
 
Aconselha-se vivamente os candidatos a não deixarem para o último dia a apresentação das suas 
candidaturas. O EASO não se responsabiliza por eventuais atrasos na apresentação de candidaturas 
devido a dificuldades técnicas ou quaisquer outros fatores que possam surgir. 
 
Se, em qualquer fase do processo de seleção, se verificar que um candidato prestou informações falsas, 
o EASO tem a capacidade de desqualificar o candidato em causa. 
 

8. PROTEÇÃO DE DADOS 
 
Os dados apresentados pelo candidato são tratados com a finalidade de gerir a(s) sua(s) candidatura(s) 
na perspetiva de uma eventual seleção e recrutamento pelo EASO.  
O EASO não divulga os nomes dos candidatos selecionados inscritos em listas de reserva. No entanto, é 
possível que, para efeitos de recrutamento e planificação conexa, os membros da direção do EASO 
tenham acesso às listas de reserva e, em casos específicos, ao formulário de candidatura de um candidato 
(sem os documentos comprovativos, que são conservados pelo departamento de recursos humanos por 
questões de confidencialidade). Os formulários de candidatura dos candidatos não recrutados são 
mantidos por um período de dois anos a contar da data de expiração da lista de reserva, após o que são 
destruídos. 
As informações pessoais solicitadas serão tratadas 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, e que revoga o Regulamento (CE) 
n.º 45/2001 e a Decisão n.º 1247/2002/CE (Texto relevante para efeitos do EEE). 
 
 
 
 

                                                           
7 Na eventualidade de se verificarem discrepâncias entre as diferentes versões linguísticas, prevalecerá a versão 
inglesa. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32018R1725
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32018R1725
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9. PROCEDIMENTOS DE RECURSO 
 
Os candidatos que considerem que um ato lhes causa prejuízo podem apresentar uma reclamação ao 
abrigo do artigo 90.º, n.º 2, do Estatuto dos Funcionários da União Europeia e do Regime aplicável aos 
Outros Agentes da União Europeia. A reclamação deve ser apresentada no prazo de três meses a contar 
da data da notificação, mediante envio para o seguinte endereço:  
 
The Executive Director  
European Asylum Support Office [Gabinete Europeu de Apoio em matéria de Asilo]  
MTC Block A, Winemakers Wharf, Grand Harbour Valletta, MRS 1917  
Malta  
 
Caso a reclamação seja indeferida, os candidatos podem pedir a revisão judicial desse ato, em 
conformidade com o artigo 270.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia e com o 
artigo 91.º do Estatuto dos Funcionários da União Europeia e do Regime aplicável aos Outros Agentes da 
União Europeia. O recurso deve ser interposto no prazo de três meses a contar da data da notificação, 
mediante envio para o seguinte endereço:  
 
Court of Justice of the European Union [Tribunal de Justiça da União Europeia] 
Rue du Fort Niedergrünewald 
L-2925 Luxembourg  
Luxemburgo 
 
Caso considere que existiu má administração, pode apresentar uma queixa ao Provedor de Justiça 
Europeu num prazo de dois anos a contar da data em que tomou conhecimento dos factos em que se 
baseia a queixa (consultar http://www.ombudsman.europa.eu), ou escrever para:  
 
European Ombudsman [Provedor de Justiça Europeu]  
1, Avenue du President Robert Schuman - BP 403  
F-67001 Strasbourg Cedex  
França  
 
Chama-se a atenção dos candidatos para o facto de as queixas apresentadas ao Provedor de Justiça 
Europeu não terem efeito suspensivo do prazo fixado mencionado nos artigos 90.º e 91.º do Estatuto dos 
Funcionários da União Europeia e do Regime aplicável aos Outros Agentes da União Europeia para a 
apresentação de reclamação ou recursos nos termos do artigo 270.º do Tratado sobre o Funcionamento 
da União Europeia. 
 
 
 
 


