
PERGUNTAS / RESPOSTAS

RECRUTAMENTO

1. Que documentos são necessários para um recrutamento?

A lista dos documentos que devem ser carregados na aplicação People figura na proposta que o assistente recebeu/irá receber através da aplicação.

2. Que fazer em caso de dificuldade de acesso à aplicação People (a ligação contida na proposta de emprego não funciona / mensagem «anti-virus check»)

 Deve ser utilizado um dos seguintes navegadores web: Mozilla Firefox ou Google Chrome.
 Ver com atenção o vídeo exemplificativo da utilização da aplicação cuja ligação está integrada na mensagem que contém a ligação para a aplicação People:

http://m.europarl.europa.eu/EPMobile/img/PEOPLE_Tutorial_EN.mp4
 Por último, se o problema de acesso persistir, enviar uma mensagem para o endereço PEOPLE_ITproblem_RTU@ep.europa.eu. Se possível, enviar uma

captura de ecrã com a indicação de «erro» ou de impossibilidade de acesso à aplicação.
Caso receba uma mensagem «anti-virus check» aquando do carregamento dos documentos, deve fechar a aplicação e voltar a abri-la um pouco mais tarde. É
provável que, entretanto, o documento em causa tenha sido carregado.

3. Para onde devo enviar os documentos necessários para o recrutamento?
Os documentos originais ou as cópias autenticadas devem ser entregues nos serviços da Unidade das Relações com o Pessoal, em Bruxelas, (Unité des relations
avec le personnel à Bruxelles, rue Montoyer 70), no momento da assinatura do contrato.

Se a entrega dos documentos for efetuada após a data de entrada em funções, podem os mesmos ser enviados por correio interno, para o seguinte endereço:

Unité Recrutement des agents contractuels et assistants parlementaires accrédités
GEO 02B012
Luxembourg

num envelope com a menção « ASSISTANTS PARLEMENTAIRES, Documents ».



4. O que acontece se não me for possível apresentar os originais ou as cópias autenticadas dos documentos exigidos para o recrutamento no momento da
assinatura do contrato?

O assistente dispõe de três meses a contar da data de início do contrato para apresentar os documentos.
O seu processo individual permanecerá na Unidade de Recrutamento de Agentes Contratuais e de Assistentes Parlamentares Acreditados até à receção dos
documentos originais e/ou das cópias autenticadas dos documentos exigidos (ver ponto 3), o que significa que a determinação da remuneração, incluindo a
fixação dos direitos individuais, será adiada.
Neste caso, apenas receberá o vencimento de base.
Uma vez decorrido o prazo de três meses, se os documentos originais ou as cópias autenticadas não tiverem sido entregues, será posto termo ao contrato de
trabalho.

5. Que devo fazer se for recrutado como assistente parlamentar acreditado e não tiver a nacionalidade de um dos Estados-Membros da União Europeia?

Um deputado pode querer recrutar um assistente parlamentar acreditado que disponha de uma nacionalidade «não UE». Nesse caso, o deputado em questão
deve apresentar um pedido devidamente fundamentado à entidade habilitada a concluir contratos de admissão, a qual pode derrogar à obrigação de ser nacional
de um Estado-Membro e informa o deputado do seguimento dado ao pedido. Em seguida, o deputado pode apresentar o pedido de recrutamento seguindo o
circuito normal.

6. (Ainda) não obtive diplomas de nível de ensino superior. Posso ser recrutado?

Não, se o deputado solicitar o recrutamento num grau de 14 a 19.

Sim, se, em vez de um diploma do ensino superior, o assistente puder apresentar um diploma do ensino secundário que dê acesso ao ensino superior e comprovar
uma experiência profissional adequada de, pelo menos, 3 anos, a tempo inteiro e remunerada. O grau de recrutamento não pode ser superior ao grau 13.

7. Que fazer em caso de novo recrutamento com interrupção/sem interrupção (quais são os documentos necessários)?

Em caso de novo recrutamento com interrupção:
A tramitação a seguir é análoga à descrita para um recrutamento.
Será necessário carregar na aplicação People um novo registo criminal, uma nova declaração de confidencialidade e, se for caso disso, um documento de
identidade válido (se o documento apresentado por ocasião do recrutamento anterior já não estiver válido). O diploma e/ou a experiência profissional podem
ser recuperados do processo individual em Streamline, caso tenham sido guardados no final do contrato precedente.

Em caso de novo recrutamento sem interrupção:
O pedido de recrutamento é idêntico ao descrito para um recrutamento, com a diferença de que não deverá ser apresentado documento algum.
O assistente será convidado, por correio eletrónico, a assinar o novo contrato.



8. É muito difícil obter rapidamente o registo criminal e/ou o documento relativo ao serviço militar (obrigatório para a Áustria, Chipre, a Dinamarca, a Estónia,
a Finlândia, a Grécia, a Lituânia e, para os países que não pertencem à UE, incluindo para as pessoas com dupla nacionalidade). Que devo fazer?

Se não for possível carregar um destes documentos na aplicação People o mais tardar cinco dias úteis antes da data de início do contrato, a entidade habilitada a
concluir contratos de admissão pode aceitar a declaração sob compromisso de honra disponível na aplicação People, devidamente preenchida, datada e assinada.
Os documentos originais (ou cópias autenticadas) deverão ser apresentados no momento da assinatura do contrato ou no prazo de três meses a contar da data
de início do mesmo.

9. 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 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, para os seus próprios diplomas, alguns serviços de recursos humanos das instituições da União Europeia, bem
como os organismos equiparados, os notários, os advogados, mas apenas nos países onde estão legalmente autorizados a fazê-lo, a título nominal:

 «barristers» e «solicitors», no Reino Unido e na República da Irlanda;
 «advocates», em Malta;
 advogados, em Portugal;

10. Qual é o objetivo da declaração de ausência de conflito de interesses que os assistentes parlamentares acreditados devem preencher e apresentar aquando
da sua contratação?

Trata-se de uma declaração estatutária que a entidade habilitada a concluir contratos de admissão examina para verificar a existência de um eventual interesse
pessoal suscetível de comprometer a independência do assistente ou qualquer outro conflito de interesses. Cumpre igualmente ao assistente declarar todas as
atividades profissionais e todos os mandatos exercidos antes da entrada em funções no Parlamento, a fim de evitar situações de conflito de interesses. As
informações fornecidas devem cobrir um período contínuo de cinco anos que anteceda a entrada em funções no Parlamento Europeu (incluindo, se for caso
disso, os estudos e os períodos sem atividade profissional).

11. A Unidade de Recrutamento de Agentes Contratuais e de Assistentes Parlamentares Acreditados também tem competência para tratar os meus subsídios e
o meu vencimento?

Não. O assistente deverá contactar a Unidade dos Direitos Individuais e das Remunerações (INFONAP@europarl.europa.eu para assuntos relativos ao
vencimento, PERSDI@europarl.europa.eu para assuntos relativos aos subsídios).



12. O exame médico que precede a admissão pode ser feito fora das instalações do Parlamento Europeu, por exemplo, pelo meu médico assistente?

Não. Deve cumprir as instruções contidas na notificação da aplicação People que o informou /vai informar de que o contrato de assistente parlamentar está
pronto.

Contudo, se tiver efetuado anteriormente um exame médico noutra instituição europeia, deverá contactar o mais rapidamente possível o serviço médico do
Parlamento Europeu para que este avalie a necessidade de fazer novo exame. Para mais informações relativas aos exames médicos, contactar:

Service médical Bruxelles Service médical Luxembourg
bmedical@europarl.europa.eu lmedical@europarl.europa.eu
Rue Wiertz, B-1047 Brussels Plateau du Kirchberg, L-2929 Luxembourg
ASP 02F343 KAD 00E831 ES
Tél. : +32 228 42 123 Tél. : +352 43 00 22 878

13. A Unidade de Recrutamento de Agentes Contratuais e de Assistentes Parlamentares Acreditados pode ajudar-me a encontrar alojamento no meu local de
afetação?

Não, mas a nossa instituição dispõe de um serviço de acolhimento para os assistentes parlamentares acreditados afetados a Bruxelas, que pode ser contactada
por correio eletrónico através do seguinte endereço, consoante o futuro local de afetação: AccueilBru@europarl.europa.eu.

14. Como posso saber se posso beneficiar de outros subsídios (expatriação, lar, filhos a cargo)? Que documentos devo apresentar?

A lista dos documentos a fornecer para a determinação destes diversos subsídios encontra-se em anexo à proposta que foi enviada através da aplicação People.
Após a entrada em funções, esses documentos serão analisados pela Unidade dos Direitos Individuais e das Remunerações, que o informará sobre os subsídios e
abonos (PERSDI@europarl.europa.eu) a que tem direito.

15. Recebi por e-mail uma notificação com formulários relativos ao pagamento do vencimento, ao seguro de doença e acidentes, etc. Que devo fazer com esses
documentos?

Os documentos originais devem ser preenchidos e entregues aquando da assinatura do contrato, nos serviços da
Unité des Relations avec le personnel à Bruxelles
Rue Montoyer 70
Bruxelles



16. Quando e onde devo entregar os documentos necessários para a determinação dos meus direitos individuais (abonos e subsídios)?

Os documentos originais ou as cópias autenticadas devem ser preenchidos e entregues, aquando da assinatura do contrato, nos serviços da
Unité des Relations avec le personnel à Bruxelles
Rue Montoyer 70
Bruxelles

ou enviados por correio para a

Unité Droits individuels et rémunérations
Bureau GEO 03B013
22-24 rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg

num envelope com a menção « ASSISTANTS PARLEMENTAIRES, Documents ».
Estes documentos devem ser enviados o mais rapidamente possível para que a determinação dos direitos não sofra atrasos.

17. Posso exercer ou continuar a exercer uma atividade fora do Parlamento Europeu ao mesmo tempo que exerço as funções  de assistente parlamentar
acreditado: trabalho independente, trabalho assalariado, mandato político a nível local ou nacional?

O assistente pode trabalhar a tempo inteiro ou a tempo parcial.
Se for contratado a tempo parcial a pedido de um deputado, pode manter ou exercer uma atividade complementar com a autorização escrita e prévia do deputado
e da entidade competente para proceder a nomeações do Parlamento Europeu. Esta atividade não deve prejudicar nem o desempenho das funções que exerce
para o deputado em questão nem os interesses da instituição. Em geral, a fim de evitar conflitos de interesses, um assistente parlamentar acreditado não é
autorizado a ser simultaneamente assistente local de um deputado nacional, ou membro de um grupo de pressão, ou ainda terceiro pagador de assistentes locais.

Se tiver sido autorizado a trabalhar a tempo parcial a seu pedido, não pode exercer uma atividade externa lucrativa que não seja uma função pública eletiva.

Caso esteja interessado em exercer uma atividade externa ou uma função pública eletiva, deve apresentar previamente um pedido de autorização, utilizando o
formulário adequado (disponível na aplicação People ou na Intranet), ao serviço responsável pelos Direitos e Obrigações da Unidade da Gestão do Pessoal e das
Carreiras (droitsetobligations@ep.europa.eu).


