
PERGUNTAS / RESPOSTAS

RECRUTAMENTO

1. O município em que vivo não emite certificados de residência. Que documentos posso fornecer em sua substituição?

O responsável por cada dossiê analisa este tipo de pedidos caso a caso. Se a maioria dos países europeus emite o documento em questão, contra uma
minoria que não o faz, o responsável solicitará que forneça uma prova recente do seu local de residência (faturas recentes). A aceitação deste tipo de
documento continua a ser uma medida excecional e apenas diz respeito a um número reduzido de países europeus.

2. É muito difícil obter rapidamente todos os contratos e outras provas de experiência profissional que me dizem respeito. Gostaria de saber se posso
beneficiar de um prazo superior aos 10 dias indicados na carta de manifestação de interesse?

O que é essencial é responder à carta de manifestação de interesse no prazo de 10 dias.

Poderá beneficiar de um prazo adicional razoável, mas o responsável pelo dossiê deverá receber a totalidade dos documentos solicitados antes da elaboração
da proposta. O recrutamento será adiado em conformidade, correndo-se o risco de que o serviço em causa deixe de estar interessado na sua candidatura.

3. Qual é o objetivo da declaração de ausência de conflito de interesses que os agentes contratuais devem preencher e apresentar aquando da sua
contratação?

A fim de evitar situações de conflito de interesses, deve declarar todas as atividades profissionais e mandatos exercidos antes da entrada em funções no
Parlamento Europeu. As informações fornecidas devem cobrir um período ininterrupto de 5 anos que preceda a entrada em funções no Parlamento Europeu
(incluindo, se for caso disso, os estudos e períodos sem atividade profissional).

4. De que forma é tida em conta a minha experiência profissional?

É do sue interesse e da sua inteira responsabilidade fornecer ao responsável todos os documentos solicitados na carta de manifestação de interesse que
digam respeito à totalidade da experiência profissional (estágios remunerados de mais de 5 meses, serviço militar, certificados de trabalho, folhas de
vencimento, etc.). A experiência profissional será calculada com base numa parte destes documentos (diplomas, certificados, contratos, folhas de
vencimento). Esta experiência profissional é essencial para a determinação do grau e, consequentemente, do vencimento.

Neste contexto, deverá consultar o anexo da carta de manifestação de interesse que foi/será enviada intitulado «Documentos a apresentar com vista à
elaboração de uma proposta».

5. Que entidades estão habilitadas a autenticar as cópias dos documentos que devo enviar?



As administrações públicas nacionais, incluindo os órgãos de poder local e regional; as missões diplomáticas ou postos consulares e as autoridades judiciais
e policiais; as seguintes organizações internacionais - ONU, NATO, OCDE, OSCE; os organismos pertencentes, total ou parcialmente, a um Estado-Membro
que estejam autorizados por este último a prestar serviços públicos aos cidadãos ou que como tal sejam reconhecidos (por exemplo, os serviços postais
nacionais); as universidades e outros estabelecimentos de ensino, mas unicamente para os seus próprios diplomas; alguns serviços de recursos humanos das
instituições da União Europeia, bem como os organismos equiparados; os notários e os advogados, mas apenas nos países onde estão legalmente autorizados
a fazê-lo, a título nominal: os «barristers» e os «solicitors» no Reino Unido e na Irlanda, os «advocates» em Malta e os advogados em Portugal.

6. Já enviei documentos (por exemplo, certidão de nascimento) por ocasião de um recrutamento anterior. Devo enviá-los novamente?

Tal não é necessário para a maioria dos documentos, desde que os documentos contidos no processo individual satisfaçam os requisitos exigidos na carta de
manifestação de interesse que foi enviada. Em contrapartida, se os atuais requisitos forem diferentes dos previstos em contratos anteriores, deverão ser
apresentados novos documentos.

Se entre o fim do último recrutamento no Parlamento Europeu e o início do novo contrato o agente tiver adquirido experiência profissional suplementar
ainda não incluída no processo, será do seu interesse enviar os documentos comprovativos pertinentes para que a sua experiência profissional seja
novamente avaliada. Este período suplementar poderá influir na determinação do grau.

Em todo o caso, será sempre necessário enviar ao responsável um novo registo criminal original.

Se a data de validade do documento de identificação tiver caducado, deverá igualmente enviar uma cópia autenticada.

7. Como posso provar que estou isento de quaisquer obrigações profissionais uma vez que sou atualmente trabalhador/empresário independente?

Neste caso, deverá comprovar que pôs termo ao seu estatuto de trabalhador independente fornecendo um documento emitido por um organismo oficial
(administração fiscal, caixa de aposentação, etc.) indicando uma data de termo não posterior à do dia anterior ao da entrada em funções.

8. Que documentos devo apresentar para valorizar a minha experiência profissional como trabalhador independente?

A experiência profissional correspondente será determinada em função das declarações de impostos efetuadas no país onde foram exercidas as atividades
de trabalhador independente.

9. Por que razão é que a minha experiência profissional não me dá direito a um grau superior àquele em que fui incluído?

Temos em conta todos os documentos que nos são enviados e que nos permitem calcular a experiência profissional total. O resultado obtido corresponde
ao grau que lhe foi atribuído.

Apenas são tidas em conta as experiências profissionais pertinentes para o grupo de funções em que o agente é recrutado. Não é tida em conta a experiência
profissional de nível inferior, mesmo que tenha sido comprovada.



10. Pode ser tomado em consideração um diploma que obtive durante a vigência do meu contrato no Parlamento Europeu?

Em geral, só são tidos em conta os diplomas obtidos antes do processo de recrutamento.

Contudo, pode ser tido em conta o diploma em questão a pedido da Direção-Geral respetiva ou do grupo político a que está afetado durante a vigência do
seu contrato, ou no caso de o contrato ser prorrogado por um período de, pelo menos, seis meses. Neste segundo caso, o seu processo será novamente
examinado antes de ser elaborado o aditamento ao contrato para fins de prorrogação. O mesmo acontece em caso de recrutamento para um novo contrato
após uma interrupção das atividades no Parlamento Europeu. Seja como for, só será possível uma mudança de grau se o novo diploma tiver impacto no
número total de anos de experiência profissional.

11. Possuo um diploma do ensino superior e entretanto concluí um doutoramento. Devo enviar este diploma? Pode a minha tese influir no meu vencimento?

É do seu interesse  enviar o diploma. Em contrapartida, não é necessário enviar a tese, pois esta não terá qualquer impacto no cálculo da experiência
profissional.

Um doutoramento pode, em alguns casos específicos e após exame circunstanciado dos diplomas e da experiência profissional do agente, implicar uma
bonificação.

12. Pode o exame médico que precede a admissão ser feito fora das instalações do Parlamento Europeu (por exemplo, pelo meu médico assistente)?

Não. Os agentes devem respeitar as instruções contidas na proposta que lhes foi/será enviada.

Contudo, se tiver efetuado anteriormente um exame médico noutra instituição europeia, deverá contactar o mais rapidamente possível o Serviço Médico
para que este avalie a necessidade de fazer novo exame no Parlamento Europeu. Para mais informações relativas aos serviços médicos, contactar:

Service médical Bruxelles
bmedical@europarl.europa.eu
Rue Wiertz, B-1047 Brussels
ASP 02F343
Tel. : +32 228 42 123

Service médical Luxembourg
lmedical@europarl.europa.eu
KAD 00E831 ES
Tel. : +352 43 00 22 878



13. A Unidade de Recrutamento tem igualmente competência para tratar as minhas despesas conexas (despesas de viagem, subsídios, vencimentos,
reembolso das despesas de mudança de residência, ajudas de custo temporárias, etc.)?

Não. Para tratar desses assuntos deverá contactar por e-mail a Unidade dos Direitos Individuais e das Remunerações (PERSDI@europarl.europa.eu).

14. Como posso saber se tenho direito a outros subsídios (expatriação ou residência no estrangeiro, lar, filhos a cargo)? Que documentos devo apresentar?

A lista dos documentos a fornecer para o cálculo destes diversos subsídios encontra-se anexada à proposta que lhe foi/será enviada. Após a entrada em
funções, os documentos serão analisados pela Unidade dos Direitos Individuais e das Remunerações (PERSDI@europarl.europa.eu), que o informará sobre
os subsídios e abonos a que tem direito.

15. Pode a unidade ajudar-me a encontrar alojamento no meu local de afetação?

Não. Essa tarefa não se insere na nossa esfera de competências, mas a nossa Instituição dispõe de um serviço de acolhimento em Bruxelas
(Accueilbru@europarl.europa.eu) e no Luxemburgo (Accueillux@europarl.europa.eu) ao qual os agentes podem dirigir-se por e-mail.

Os agentes afetados aos Gabinetes de Informação deverão contactar diretamente o Gabinete de Informação ao qual serão afetados.

16. O meu contrato 3 bis poderá ser convertido num contrato 3 ter e vice-versa?

Sim, existe essa possibilidade.

Nada impede de propor um contrato de agente contratual 3 ter aos agentes que já beneficiem de um contrato de agente contratual 3 bis. Os agentes em
causa devem, contudo, figurar imperativamente numa lista CAST (https://epso.europa.eu/).

De igual modo, nada impede de propor um contrato de agente contratual 3 bis aos agentes que já beneficiem de um contrato de agente contratual 3 ter.
Os agentes em causa devem, contudo, figurar imperativamente numa lista AMI (convite à manifestação de interesse).

17. Posso beneficiar de uma licença sem vencimento enquanto trabalhar como agente contratual?

Sim, isso é possível em determinadas condições. A duração da licença sem vencimento não pode exceder um quarto do tempo de serviço realizado, nem ser
superior a:

- 3 meses, se tiver menos de 4 anos de antiguidade;

- 12 meses, se tiver mais de 4 anos de antiguidade.

Os pedidos são analisados caso a caso.


