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Junte-se  
à equipa  
do Parlamento 
Europeu !



O pessoal das instituições da União Europeia participa 
diariamente na construção da Europa de hoje e de amanhã. 
Estar ao serviço de centenas de milhões de pessoas é um 
objetivo comum a todos funcionários e agentes da UE, e 
qualquer cidadão da União pode integrar esta equipa. Caso 
esteja interessado num estágio ou numa carreira no Parlamento 
Europeu, este guia proporcionar-lhe-á uma vista geral das 
oportunidades de estágio e de emprego que oferecemos, bem 
como dos procedimentos de recrutamento. Esperamos que este 
guia lhe seja útil e que tenhamos, um dia, o prazer de trabalhar 
consigo.

Boa leitura!

Unidade das Relações com o Pessoal

Direção-Geral do Pessoal

As informações contidas no presente guia não vinculam os 
serviços responsáveis pelo recrutamento, que dispõem de amplos 
poderes discricionários na interpretação da regulamentação 
aplicável, e não podem ser utilizadas contra o Parlamento 
Europeu no quadro de um litígio.
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1 Informações gerais  
sobre o Parlamento Europeu
Em 1979, o Parlamento Europeu 
tornou-se a primeira e única 
instituição da UE a ser eleita 
por sufrágio direto e universal, 
constituindo um dos pilares da 
democracia na União Europeia. 
Esta assembleia, que reúne 
751  deputados na sua oitava 
legislatura, é a voz de mais 
de 500  milhões de europeus, 
distribuídos por 28  Estados-
Membros.

O Parlamento Europeu 
exerce três tipos de poderes 
fundamentais — legislativos, 
orçamentais e de fiscalização 
das demais instituições 
europeias. O seu papel não 
cessa de evoluir: hoje, por 
exemplo, os Estados-Membros 
da UE devem ter em conta os 
resultados das eleições para 
o Parlamento Europeu quando 
designam um candidato a 
Presidente da Comissão, que 
é subsequentemente aprovado 
pela nova legislatura. Assim, 
nos termos dos tratados, o 
Presidente da Comissão é 
«eleito» pelo Parlamento, o 
que significa que os eleitores 
exercem uma real influência na 
escolha do chefe do Executivo 
da UE.

Para mais informações, consulte 
o sítio Web do Parlamento 
Europeu, disponível no endereço 
http://www.europarl.europa.
eu/portal/pt, e siga as nossas 
atividades no Facebook 
(https://www.facebook.com/
europeanparliament) e no Twitter 
(https://twitter.com/Europarl_
pt).

Os principais locais de trabalho 
do Parlamento Europeu situam-se 
em Bruxelas, no Luxemburgo e 
em Estrasburgo. O Secretariado-
Geral tem sede no Luxemburgo, 
mas os deputados ao Parlamento 
Europeu e os departamentos 
que trabalham em estreita 
colaboração com os deputados 
estão estabelecidos em Bruxelas, 
sendo aqui que se realizam tanto 
as reuniões dos grupos políticos 
e das comissões parlamentares, 
como as mini-sessões (períodos 
de sessão extraordinários). O 
Parlamento Europeu tem sede 
oficial em Estrasburgo, onde os 
deputados se reúnem doze vezes 
por ano em períodos de sessão 
de uma semana cada.

O Secretariado-Geral constitui 
a estrutura administrativa do 
Parlamento Europeu, sendo 
composto por 12 direções-gerais 

http://www.europarl.europa.eu/portal/pt
http://www.europarl.europa.eu/portal/pt
https://www.facebook.com/europeanparliament
https://www.facebook.com/europeanparliament
https://twitter.com/Europarl_pt
https://twitter.com/Europarl_pt
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e um serviço jurídico. O papel 
do Secretariado-Geral consiste 
em assistir os deputados ao 
Parlamento Europeu no exercício 
dos respetivos mandatos e 
proporcionar um serviço de 
infraestruturas e apoio logístico. 
O Secretariado-Geral presta 
igualmente assistência aos 
grupos políticos e, por seu turno, 
os deputados ao Parlamento 
Europeu são coadjuvados 
pelos seus próprios assistentes 
parlamentares e pelo pessoal 
dos grupos políticos. No total, 
o Parlamento Europeu emprega 
cerca de 9 000 pessoas.

O pessoal do Parlamento 
Europeu é chamado a executar 

tarefas variadas e desafiantes, 
no seio de uma instituição 
democrática, inclusiva e 
empenhada. Na qualidade 
de empregador, o Parlamento 
compromete-se a promover a 
igualdade e a diversidade no 
seu Secretariado e garante a 
rigorosa aplicação do princípio 
da não discriminação, de modo 
a que o respetivo pessoal seja 
verdadeiramente representativo 
da sociedade europeia.

O Parlamento propõe uma 
vasta gama de oportunidades 
de trabalho, desde estágios 
a carreiras na função pública 
europeia.
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2 Tornar-se funcionário  
do Parlamento Europeu

Caso esteja interessado em 
iniciar uma carreia de funcionário 
no Secretariado-Geral do 
Parlamento Europeu, deverá, em 
primeiro lugar, ser selecionado 
através de um concurso 
organizado pelo Serviço 
Europeu de Seleção do Pessoal 
(EPSO). Consoante o perfil 
procurado, os concursos incluem 
várias etapas: seleção com 
base nas qualificações, testes 

de raciocínio, testes linguísticos 
e testes de competências 
profissionais. A última etapa 
dos concursos realiza-se num 
centro de avaliação (assessment 
centre), onde são testadas  7 
ou  8 competências através de 
diversos exercícios.

O EPSO é responsável pela 
organização de concursos gerais 
para todas as instituições da 
União. Os futuros funcionários 
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da UE são recrutados a partir 
de reservas constituídas com 
base nos resultados dos referidos 
concursos.

Por conseguinte, o Secretariado-
Geral do Parlamento segue um 
procedimento comum a todas as 
instituições da UE.

Deste modo, não obstante a 
diversidade de atividades e 
profissões que caracteriza a 
função pública europeia, os 
critérios de elegibilidade são 
comuns a todas as instituições, a 
saber:

• Ser nacional de um dos 
Estados-Membros da União 
Europeia;

• Estar na posse dos seus 
direitos cívicos;

• Estar em si tuação 
regular quanto às leis de 
recrutamento militar;

• Ter um conhecimento 
profundo de uma das línguas 

oficiais da União Europeia e 
um conhecimento satisfatório 
de outra língua oficial da UE;

• Se necessário, possuir a 
experiência profissional e 
as qualificações adequadas 
ao nível de especialização 
exigido para a função e 
o grau correspondentes à 
vaga publicada.

Todas as informações sobre os 
procedimentos de recrutamento 
em curso e vindouros, bem 
como sobre a apresentação 
de candidaturas, podem ser 
consultadas no sítio Web do 

Serviço Europeu de Seleção 
de Pessoal (http://europa.eu/
epso). Poderá também encontrar 
mais informações no capítulo  7 
do presente guia.

Domínios de atividade
A fim de prestar aos seus 
deputados toda a assistência de 
que necessitam, o Parlamento 

Europeu propõe um vasto leque 
de oportunidades de emprego, 
destinadas a candidatos com 

http://europa.eu/epso
http://europa.eu/epso
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experiência profissional em 
diversos domínios:

• Assistência parlamentar;

• Assistência linguística;

• Comunicação;

• Gestão;

• Finanças;

• Tecnologias da informação;

• Apoio jurídico;

• Administração;

• Apoio logístico.

Grupos de funções e profissões
Os funcionários das instituições 
europeias estão repartidos em 
três categorias.

Administradores (AD)
Este grupo compreende 12 graus 
e corresponde a funções de 
análise, assessoria, apoio 
linguístico, gestão, investigação 
científica e direção. O Parlamento 
Europeu oferece uma vasta gama 
de carreiras para pessoas com 
educação superior:

• administradores em órgãos 
parlamentares,

• assessores de imprensa,

• juristas-linguistas,

• administradores financeiros,

• tradutores e intérpretes, entre 
outros.

Assistentes (AST)
Este grupo compreende 
11  graus e corresponde a 
funções de execução em todos 
os domínios de atividade das 
instituições europeias. Os 
assistentes desempenham uma 
diversidade de tarefas essenciais, 
nomeadamente no domínio 
dos assuntos orçamentais e 
financeiros, da gestão do pessoal, 
das tecnologias da informação e 
da gestão de documentos, o que 
os torna indispensáveis.

Secretários e 
escriturários (AST/SC)
Este grupo compreende 6 
graus e corresponde a funções 
de secretariado, direção de 
escritório e apoio a tarefas 
logísticas e de execução, que 
exigem um elevado grau de 
autonomia.
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A progressão na carreira no seio do Secretariado-Geral é regida pelo 
Estatuto dos Funcionários. As promoções podem ocorrer quer dentro do 
mesmo grupo de funções, quer entre grupos de funções, neste último 
caso mediante procedimentos específicos.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1962R0031:20140101:PT:PDF
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3 Contratos por tempo determinado  
no Secretariado-Geral
Para além da carreira de 
funcionário, o Parlamento 
Europeu propõe empregos sob 
contrato por tempo determinado. 
Os contratos de agente 
temporário e de agente contratual 
visam a ocupação de postos 
permanentes que não puderam 
ser preenchidos nem através de 
um processo de seleção interno 
ou interinstitucional, nem a partir 
de uma reserva de recrutamento, 
podendo também ser utilizados 
para reforçar uma equipa 
que tenha uma necessidade 
específica. Estes contratos são 
válidos para qualquer função ou 
profissão.
Por norma, a duração dos 
contratos do pessoal temporário 
não pode exceder seis anos. 
No entanto, podem ser 
celebrados contratos por tempo 
indeterminado para certos perfis 
específicos. Este tipo de contrato 
é raro e os procedimentos de 
recrutamento são normalmente 

organizados especificamente 
para o lugar a prover.
Os agentes contratuais são 
selecionados mediante um 
procedimento iniciado na 
sequência de um «convite à 
manifestação de interesse» com 
o objetivo de constituir uma 
reserva de recrutamento. Os 
candidatos incluídos na reserva 
de recrutamento são contratados 
em função das necessidades 
dos diferentes serviços. 
Normalmente, o trabalho de 
um agente contratual não pode 
exceder, no total, seis anos.
Os agentes com contratos 
por tempo determinado estão 
sujeitos a regras especiais. Para 
mais informações sobre estes 
contratos, consulte o sítio Web 
do Serviço Europeu de Seleção 
do Pessoal (EPSO):

http://europa.eu/epso/index_
pt.htm

http://europa.eu/epso/index_pt.htm
http://europa.eu/epso/index_pt.htm
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4 Assistentes parlamentares

Os assistentes parlamentares 
trabalham diretamente para 
os deputados ao Parlamento 
Europeu e constituem outra 
categoria de pessoal temporário.

A sua função consiste em 
prestar apoio aos deputados 
no exercício do respetivo 
mandato, tanto num dos três 
locais de trabalho do Parlamento 
(assistentes parlamentares 
acreditados), como no círculo 
eleitoral pelo qual o deputado 
foi eleito (assistentes locais), 
deslocando-se a Estrasburgo nas 
semanas de sessão plenária.

Os assistentes parlamentares 
acreditados estabelecem-se num 
dos três locais de trabalho do 
Parlamento e têm a cargo os 
dossiês relativos aos principais 
assuntos da responsabilidade 
do deputado que assistem, 
bem como a preparação dos 
projetos de relatório, pareceres 
e propostas de alteração que 
o deputado apresenta. Para 
além disso, preparam discursos, 
respondem a perguntas dos 
cidadãos, acompanham grupos 
de visitantes e asseguram o bom 
funcionamento do gabinete dos 
respetivos deputados.

Os assistentes parlamentares 
locais trabalham no círculo 
eleitoral pelo qual o deputado 
foi eleito, secundando-o nas suas 
relações com os cidadãos e com 
as autoridades e associações 
locais. Estes assistentes 
estabelecem um elo entre o 
deputado, os eleitores e as 
instâncias partidárias locais.

Os deputados trabalham em 
estreita cooperação com os 
respetivos assistentes e a relação 
de confiança em que assenta 
esta colaboração justifica que 
escolham pessoalmente os seus 
assistentes. Por conseguinte, 
as candidaturas e os pedidos 
de informação relativamente a 
vagas para o lugar de assistente 
parlamentar devem ser enviados 
diretamente para os gabinetes 
dos deputados.

A lista completa de deputados ao 
Parlamento Europeu — por Estado-
Membro e por grupo político — 
está disponível na página Web 
do Parlamento Europeu com o 
seguinte endereço:

http://www.europarl.europa.eu/
meps/pt/map.html

http://www.europarl.europa.eu/meps/pt/map.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/pt/map.html
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Os deputados ao Parlamento 
Europeu não se organizam por 
nacionalidade, mas sim por 
grupos políticos, em função das 
respetivas afinidades políticas.

O pessoal dos grupos políticos 
assiste os deputados no exercício 
do respetivo mandato, pelo que 
o trabalho que desempenham 
tem um caráter eminentemente 
político.

Este trabalho consiste 
principalmente na formulação 
e defesa de posições políticas 
que o grupo assume, bem como 
na elaboração de pareceres 
sobre assuntos específicos e 
na realização do trabalho 
preparatório relativo aos 
documentos que os deputados 
apresentam.

O pessoal dos grupos 
políticos trabalha, por norma, 
sob contrato  por tempo 
indeterminado, distribuindo-se 
pelos mesmos três grupos de 
funções que os funcionários 
do Secretariado-Geral do 
Parlamento Europeu.

Para mais informações 
relativas aos procedimentos de 
recrutamento ou à candidatura 
a emprego nos grupos políticos, 
contacte-os diretamente.

A lista de grupos políticos 
do Parlamento Europeu está 
disponível na página Web com 
o  seguinte endereço:

http://www.europarl.europa.eu/
portal/pt

5 Trabalhar nos grupos políticos  
do Parlamento Europeu

http://www.europarl.europa.eu/portal/pt
http://www.europarl.europa.eu/portal/pt
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O Secretariado-Geral do 
Parlamento Europeu propõe 
diversas modalidades de 
estágios de orientação geral 
ou especializada, bem como 

visitas de estudo, a fim de dar 
a conhecer aos cidadãos o 
funcionamento e as atividades 
do Parlamento:

6 Estágios e visitas de estudo

• Estágios para titulares de 
um diploma do ensino 
superior (opção «geral», 
opção «jornalismo» e opção 
«Prémio Sakharov»);

• Estágios de formação;

• Estágios de t radução 
para titulares de diplomas 
universitários;

• Estágios de formação em 
tradução;

• Visitas de estudo.

Os estágios são remunerados 
(para titulares de diplomas 
universitários) ou subsidiados (no 
caso dos estágios de formação).

As candidaturas a todos os tipos 
de estágio são feitas em linha. É 
aconselhável não adiar o envio 
de uma candidatura até ao último 
dia do prazo, já que o sistema 
pode ficar sobrecarregado por 
causa do elevado número de 
candidaturas apresentadas.

Para mais informações sobre 
estágios, incluindo condições 

de admissão, regras internas e 
perguntas mais frequentes (FAQ), 
e para aceder ao formulário 
de candidatura, consulte o sítio 
Web do Parlamento Europeu no 
endereço http://www.europarl.
europa.eu/, em particular a 
secção «O seu Parlamento» 
> «Trabalhe connosco» > 
«Estágios».

Para outras informações, 
pode consultar os seguintes 
departamentos:

http://www.europarl.europa.eu/
http://www.europarl.europa.eu/
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Para estágios destinados a 
titulares de um diploma do ensino 
superior, estágios de formação e 
visitas de estudo:

European Parliament
Traineeships Office
GEO 02B012
Plateau du Kirchberg
L-2929 Luxembourg
stages@ep.europa.eu

Estágios de tradução para 
titulares de diplomas universitários 
e estágios de formação em 
tradução:

European Parliament
Translation Traineeships
TOB 07A017 
Plateau du Kirchberg
L-2929 Luxembourg
dgtrad.translationtraineeships@
ep.europa.eu

mailto:stages%40ep.europa.eu?subject=
mailto:dgtrad.translationtraineeships%40ep.europa.eu?subject=
mailto:dgtrad.translationtraineeships%40ep.europa.eu?subject=
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Estágios para titulares de um diploma  
do ensino superior — Bolsas Robert Schuman
Estes estágios estão reservados 
a titulares de um diploma do 
ensino superior emitido por uma 
universidade ou uma instituição 
equivalente. O objetivo destes 
estágios é proporcionar 
às pessoas com estudos 
superiores uma oportunidade 

para porem em prática os 
conhecimentos adquiridos 
durante o percurso académico 
e para se familiarizarem com as 
atividades da União Europeia 
e, em particular, do Parlamento 
Europeu.

Os estágios Robert Schuman  
incluem três opções:
• Opção geral — aber ta 

a qualquer candidato que 
cumpra os critérios exigidos;

• Opção jornal ismo — os 
candidatos devem provar 
que possuem experiência 
profissional, quer através de 
trabalhos publicados, quer 
através da inscrição numa 
associação de jornalistas 
de um Estado-Membro da 
União Europeia, quer através 
de uma formação em 
jornalismo, reconhecida nos 

EstadosMembros da União 
ou nos países candidatos à 
adesão à União;

• Opção «Prémio Sakharov» 
— este programa tem como 
objet ivo aprofundar os 
conhecimentos sobre a ação 
do Parlamento Europeu em 
prol dos direitos humanos 
e as normas internacionais 
nesta matéria. Destina-se a 
candidatos com um interesse 
especial no domínio dos 
direitos humanos.

Estágios de formação
O Parlamento Europeu propõe 
estágios de formação destinados 

a pessoas que, antes do final do 
prazo para a apresentação de 
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candidaturas, sejam titulares de 
um diploma do ensino secundário 
que dê acesso ao ensino superior 
ou tenham completado estudos 
superiores ou técnicos de nível 
equivalente. É dada prioridade 

aos jovens que tenham de 
realizar um estágio curricular, na 
condição de terem completado 
18 anos de idade até à data de 
início do estágio.

Estágios de tradução  
para titulares de um diploma do ensino superior
Estes estágios estão reservados 
a titulares de um diploma do 
ensino superior emitido por uma 
universidade ou uma instituição 
equivalente. O objetivo destes 
estágios é proporcionar às 
pessoas com estudos superiores 
uma oportunidade para porem 
em prática os conhecimentos 

adquiridos durante o seu 
percurso académico e para 
se familiarizarem com as 
atividades da União Europeia 
e, em particular, do Parlamento 
Europeu. Os estágios para 
tradutores decorrem no 
Luxemburgo.

Estágios de formação em tradução
O Parlamento Europeu propõe 
estágios de formação em 
tradução para pessoas que, 
antes do final do prazo para a 
apresentação de candidaturas, 
sejam titulares de um diploma do 
ensino secundário que dê acesso 
ao ensino superior ou tenham 
completado estudos superiores 

ou técnicos de nível equivalente. 
Estes estágios destinam-se, 
em particular, a jovens que 
tenham de realizar um estágio 
curricular, na condição de terem 
completado 18 anos de idade 
até à data de início do estágio. 
Os estágios para tradutores 
decorrem no Luxemburgo.
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Visitas de estudo para fins de investigação
As visitas de estudo visam 
proporcionar às pessoas com 
mais de 18 anos de idade uma 
oportunidade para aprofundarem 
conhecimentos sobre assuntos 
específicos relativos à integração 
europeia. Os participantes têm 
igualmente a possibilidade de 
realizar pesquisas na biblioteca 
do Parlamento Europeu ou nos 
arquivos históricos, situados no 
Luxemburgo.

As visitas de estudo têm uma 
duração máxima de um mês. 
Caso tenha realizado um estágio 
no Parlamento Europeu, deve 
ser respeitado um intervalo de 
seis meses antes de apresentar 
uma candidatura a uma visita de 
estudo.

As visitas de estudo não 
beneficiam de qualquer ajuda ou 
contribuição financeira da parte 
do Parlamento Europeu.

Estágios no gabinete de um deputado  
ao Parlamento Europeu ou num grupo político
Os deputados e os grupos 
políticos acolhem regularmente 
estagiários em Bruxelas e 
Estrasburgo. Os estudantes e os 
recém-licenciados têm, assim, 
a possibilidade de participar 
diretamente na vida política do 
Parlamento Europeu. Alguns 
deputados aceitam igualmente 
estagiários nos respetivos círculos 
eleitorais.

Contrariamente aos estágios 
organizados pelo Secretariado-
Geral do Parlamento Europeu, 
estes estágios não fazem parte do 
programa oficial da instituição. 
O número de vagas depende, 

portanto, da disponibilidade dos 
grupos políticos e dos deputados 
para acolherem estagiários, e os 
estágios desenrolam-se segundo 
as regras internas estabelecidas 
pelos grupos políticos e por 
cada deputado. Por conseguinte, 
os termos em que se realizam 
os estágios, nomeadamente a 
respetiva duração, os prazos 
de candidatura e as formas de 
remuneração, podem variar. É, 
portanto, aconselhável contactar 
diretamente o deputado ou o 
grupo político do seu interesse 
para mais informações a este 
respeito.
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7 Serviço Europeu de Seleção do Pessoal

O Serviço Europeu de Seleção 
do Pessoal (EPSO) é responsável 
pela maioria dos procedimentos 
de recrutamento de pessoal para 
as instituições europeias.

O EPSO organiza os concursos 
para funcionários e as provas 
para candidatos a lugares 
temporários, nomeadamente 
para agentes contratuais.

Todas as informações sobre 
candidaturas estão disponíveis 
no sítio Web do EPSO (http://
europa.eu/epso), incluindo:

• um calendário indicativo dos 
concursos previstos, incluindo 
informações sobre os domínios 
em que incidem e as línguas 
em que são realizados;

• anúncios oficiais de concursos;

• informações sobre o processo 
de candidatura;

• um portal em linha, no qual 
pode seguir a evolução da(s) 
candidatura(s);

• exemplos de testes e provas;

• ...

Os anúncios de concursos são 
publicados no Jornal Oficial 
da União Europeia (JO) e no 
sítio Web do EPSO, bem como 
em determinados meios de 
comunicação social.

Para mais informações, pode 
consultar o EPSO:

https://epso.europa.eu/contact/
faq/intermediary-page/86_pt-pt

http://europa.eu/epso
http://europa.eu/epso
https://epso.europa.eu/contact/faq/intermediary-page/86_pt-pt
https://epso.europa.eu/contact/faq/intermediary-page/86_pt-pt
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Os candidatos inscritos numa 
reserva de recrutamento podem 
ser contactados por qualquer 
uma das instituições europeias. 
Por norma, os departamentos que 
estejam interessados no currículo 

de um candidato convidam-no 
para uma entrevista.

O EPSO não participa no 
recrutamento dos assistentes 
parlamentares acreditados ou do 
pessoal dos grupos políticos.
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8 Ambiente de trabalho

As inúmeras oportunidades de 
desenvolvimento profissional, o 
ambiente de trabalho multicultural 
em que se cruzam 24  línguas 
oficiais e o bom equilíbrio 
entre vida profissional e vida 
privada são apenas algumas 
das vantagens de trabalhar no 
Parlamento Europeu, que atribui 
grande importância à igualdade 
de oportunidades, à diversidade, 
ao bem-estar do pessoal e ao 
ambiente.

Os funcionários do Parlamento 
Europeu beneficiam de um 

sistema de proteção social 
(seguro de doença e acidente, 
pensão de reforma, entre 
outros), gerido pelo regime 
de assistência na doença da 
União, e recebem formação 
adaptada às suas necessidades 
durante toda a sua carreira. A 
política de recursos humanos 
do Parlamento fomenta também 
a mobilidade profissional. Além 
disso, os trabalhadores têm a 
possibilidade de inscrever os seus 
filhos na creche do Parlamento e 
nas escolas europeias.
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A remuneração do pessoal do 
Parlamento Europeu está definida 
no Estatuto dos Funcionários 
da União Europeia e Regime 
Aplicável aos Outros Agentes da 
União, que é válido para todas 
as instituições. Os trabalhadores 
recebem um vencimento-base, 
que varia consoante o grau 
e o escalão em que foram 
recrutados, ao qual podem 
acrescer prestações familiares 
e/ou subsídios, em função da 
sua situação pessoal (subsídio 
de expatriação, prestações 
familiares, entre outros). Os 
vencimentos estão sujeitos aos 
impostos e descontos para a 
segurança social aplicados pela 
União Europeia.

Conclusão
Integrar a equipa do Parlamento 
Europeu é ingressar numa carreira 
desafiante nas mais variadas 
áreas. Escolher este percurso 
significa optar por um ambiente 
de trabalho internacional e 
multicultural ímpar.

O Parlamento Europeu procura 
a excelência numa vasta gama 
de domínios e recruta candidatos 
com os mais diversos perfis. 
Gostaria de fazer parte desta 
equipa?

Não espere mais, junte-se a nós!
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