Webinar sobre recrutamento de CHEFES DE ADMINISTRAÇÃO
das Delegações da UE – Serviço Europeu de Ação Externa
6 de setembro, 18:00 – online (MS Teams)
EPSO (Serviço Europeu de Seleção de Pessoal) está a recrutar, para constituir lista de reserva
(40 vagas), Chefes de Administração (AST4) para as mais de 140 Delegações da UE em todo o
mundo (Serviço Europeu de Ação Externa).
Os candidatos devem:
o ser nacionais de um Estado-membro da UE
o ter (pelo menos):
o

um nível de ensino pós-secundário com 6 anos de experiência profissional relevante

o

ou o 12º ano completo com 9 anos de experiência profissional relevante

o ter conhecimentos de pelo menos 2 línguas oficiais da UE, uma a nível C2 (pode ser o
português), a outra com nível mínimo de B2 (obrigatoriamente o inglês ou o francês)
o áreas de educação/formação ou experiência preferenciais: direito, administração de empresas,
gestão de recursos humanos, finanças, contabilidade, logística, gestão de edifícios, engenharia

Principais funções a desempenhar: apoiar chefes das delegações da UE no cumprimento
dos respetivos mandatos, no que respeita a:
o gestão corrente da delegação,
o gestão do orçamento administrativo e dos recursos humanos,
o supervisão da logística, fornecimentos e serviços,
o segurança do pessoal e bens,
entre outros.

Local de trabalho: numa cidade fora da UE, numa das 144 delegações da UE em todo o mundo
Remuneração mensal mínima (indicativa): 4.428,64 euros
Prazo limite de candidatura: 27 de setembro, às 11:00 (hora de Portugal Continental)

QUER SABER MAIS? Como preparar a sua candidatura?
O CIEJD - Centro de Informação Europeia Jacques Delors, em colaboração com o IEFP / EURES
Portugal, organizam um “webinar” já no próximo dia 6 de setembro (3ª feira), às 18:00 (duração
estimada: 90 minutos), para responder a todas as suas questões.
Se este desafio o/a motiva e reúne os requisitos para participar, esta sessão é para si!

INSCREVA-SE JÁ! 👉

https://bit.ly/webinar_CAdm_SEAE

Para qualquer questão, não hesite em contactar-nos: eventos.eures@iefp.pt.

