
 

Estágio no Parlamento Europeu: candidaturas até
30 de junho
 

Gostaria de ver como funciona diariamente uma instituição internacional como o
Parlamento Europeu? Candidate-se a um estágio e adquira experiência prática.
 
O Parlamento Europeu é um fórum importante para o debate político e tomada de decisão a
nível da UE. Os eurodeputados são diretamente eleitos pelos cidadãos em todos os países da
UE para representar os interesses e garantir que as outras instituições da UE trabalham de
forma democrática.
 
Para proporcionar oportunidades de formação profissional e uma visão geral do trabalho que
desenvolve, o Parlamento tem um programa de estágios que permite aos diplomados
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universitários com mais de 18 anos experimentarem uma carreira na UE.
 

Se estiver interessado em fazer um estágio Schuman no Parlamento Europeu, submeta a sua
candidatura na nossa página de ofertas de estágio até 30 de junho.
 
Poderá candidatar-se a um máximo de três estágios. Os candidatos selecionados trabalharão
no Parlamento entre 1 de outubro de 2020 e 28 de fevereiro de 2021.
 
Candidatou-se antes e não foi selecionado? Se acha que preenche os requisitos, pode voltar a
candidatar-se.
 

Os candidatos ao estágio Schuman do Parlamento devem:
• ter mais de 18 anos

• preencher os requisitos linguísticos

• possuir um diploma universitário

• não ter trabalhado mais de dois meses consecutivos numa instituição ou organismo da UE

• não ter efetuado uma visita de estudo ao secretariado do Parlamento Europeu seis meses
antes do início do estágio.

Para saber mais
Estágios no Parlamento Europeu
Candidate-se até 30 de junho de 2020
Perguntas frequentes
Estágios do PE no Facebook
Siga o Parlamento Europeu no Instagram
Siga o Parlamento Europeu no Facebook
Junte-se à nossa comunidade “Unidos.eu”
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