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REGRAS INTERNAS RELATIVAS AOS ESTÁGIOS

NO SECRETARIADO-GERAL DO PARLAMENTO EUROPEU

TÍTULO I – ESTÁGIOS

CAPÍTULO I - DISPOSIÇÕES GERAIS

Artigo 1.º

Objetivo

No intuito de contribuir para a educação europeia e a formação profissional dos
cidadãos da União, assim como para dar a conhecer o funcionamento da instituição,
o Secretariado-Geral do Parlamento Europeu oferece diferentes tipos de estágios. O
Parlamento Europeu está empenhado em criar um ambiente de trabalho equitativo e
inclusivo. Sem prejuízo do disposto no artigo 8.º, os estágios são abertos a todos os
candidatos, sem distinção de origem geográfica, racial ou étnica, de convicções
políticas, filosóficas ou religiosas, de idade ou deficiência, de género ou orientação
sexual e independentemente do seu estado civil ou da sua situação familiar.

Artigo 2.º

Definições

Para efeitos das presentes regras internas:

- um «estagiário» é uma pessoa que participa num programa de estágio
no Secretariado-Geral do Parlamento Europeu;

- a «Unidade de Recrutamento de Estagiários» é o serviço do
Parlamento Europeu responsável pela gestão da seleção, da admissão
e das questões administrativas relacionadas com os estagiários;

- os «três locais de trabalho» são Bruxelas, Luxemburgo e Estrasburgo;

- os «Gabinetes de Ligação do Parlamento» são os Gabinetes de
Ligação do Parlamento Europeu situados na capital ou em cidades
importantes de cada Estado-Membro e de alguns países terceiros.

Artigo 3.º

Competências

1. A autoridade competente para decidir da seleção, da admissão e de todas as
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questões administrativas relacionadas com os estagiários é o Diretor-Geral do
Pessoal. O Diretor-Geral do Pessoal pode delegar estas competências, total ou
parcialmente, no Chefe de Unidade responsável pela Unidade de Recrutamento de
Estagiários.

2. O «coordenador dos estágios» é um funcionário ou outro agente designado pela
Unidade do Pessoal ou dos Recursos Humanos (ou o seu equivalente caso essa
unidade não exista) de cada Direção-Geral para se ocupar dos estagiários. O
coordenador dos estágios é responsável pelos estagiários afetos à sua Direção-
Geral. Em particular, o coordenador dos estágios:

 identifica as necessidades da Direção-Geral em termos de
estagiários;

 participa ativamente na seleção dos estagiários e é associado à
decisão final, com base na seleção efetuada pelo orientador e em
concertação com o Diretor-Geral;

 é responsável por quaisquer atividades e/ou eventos organizados
para os estagiários da sua própria Direção-Geral (jornadas de
acolhimento, seminários, ações de formação, etc.);

 é responsável pelas transferências internas de estagiários (de uma
unidade para outra da mesma Direção-Geral) que possam ser
necessárias;

 ocupa-se de quaisquer incidentes significativos que ocorram
durante o estágio e ajuda os estagiários a resolver problemas
graves que possam surgir;

 assegura a ligação entre os orientadores de estágio da Direção-
Geral e a Unidade de Recrutamento de Estagiários.

3. O «orientador de estágio» pode ser um funcionário ou outro agente do Parlamento
Europeu que trabalhe na unidade à qual o estagiário está afeto. Em particular, o
orientador de estágio:

 participa ativamente na seleção dos estagiários;

 orienta e acompanha de perto o estagiário ao longo do estágio;

 é responsável por atribuir tarefas diárias ao estagiário, por
acompanhar o seu desempenho e por garantir a sua integração na
unidade;

 comunica ao coordenador dos estágios quaisquer incidentes
significativos que ocorram durante o estágio.
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4. A autoridade competente decide da criação de um comité representativo dos
estagiários, incumbido de facilitar a comunicação entre os estagiários e os órgãos do
Parlamento Europeu e de tornar o período de estágio o mais profícuo possível.

Artigo 4.º

Tipos de estágios

1. Estágios «Schuman»

Os estágios «Schuman» têm por objetivo permitir aos titulares de um diploma
universitário aprofundar os conhecimentos que adquiriram no decurso dos seus
estudos e familiarizar-se com as atividades da União Europeia e, em particular, do
Parlamento Europeu.2. Estágios «Tu e a UE»

Os estágios «Tu e a UE» têm por objetivo permitir aos titulares de um diploma
universitário de países terceiros onde estejam situados Gabinetes de Ligação do
Parlamento realizar um estágio no Gabinete de Ligação do seu país.

3. Estágios «Convénio com entidades externas»

Os estágios «Convénio com entidades externas» decorrem de eventuais
memorandos de entendimento que o Secretário-Geral do Parlamento Europeu tenha
celebrado com certos estabelecimentos de ensino ou organizações externas que
abranjam, nomeadamente, o acolhimento de estagiários no Secretariado-Geral do
Parlamento Europeu; estes estagiários são estudantes ou representantes desses
estabelecimentos ou organizações.

As regras relativas a estes estágios são definidas nos convénios celebrados entre as
duas partes. Para as questões não cobertas por estes convénios, aplicam-se as
regras internas relativas aos estágios no Parlamento Europeu.

CAPÍTULO 2 – PROCESSOS DE SELEÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS

Artigo 5.º

Processos de seleção

Existem dois processos de seleção de estagiários, em função do tipo de estágio:

1. Um processo de seleção formal e estruturada, que abrange

 os estágios «Schuman»

 e os estágios «Tu e a UE»

e implica uma análise comparativa das diferentes candidaturas.

2. Um processo de seleção ad hoc, que abrange

 os estágios «Convénio com entidades externas»
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e é levado a cabo exclusivamente pelo estabelecimento de ensino ou pela
organização externa com que o Parlamento Europeu celebrou um convénio relativo a
estágios.

Artigo 6.º

Períodos para a apresentação de candidaturas

1. No caso dos estágios «Schuman», os períodos para a apresentação de
candidaturas têm uma duração mínima de um mês. São definidos pela autoridade
competente e publicados no sítio Web do Parlamento Europeu.

2. No caso dos estágios «Tu e a UE», os períodos para a apresentação de
candidaturas são definidos pela autoridade competente, em concertação com o
Gabinete de Ligação do Parlamento fora da União Europeia. São publicados no sítio
Web do Parlamento Europeu. Todas as candidaturas devem ser apresentadas pelo
menos um mês antes da data de início do estágio.

3. No caso dos estágios «Convénio com entidades externas», os períodos são
definidos em cada memorando de entendimento.

Artigo 7.º

Períodos de estágio

1. Estágios «Schuman»

Sem prejuízo do disposto no artigo 21.º, os estágios «Schuman» têm uma duração
de cinco meses. Os períodos de estágio são os seguintes:

- de 1 de março a 31 de julho

- e de 1 de outubro ao fim de fevereiro.

As Direções-Gerais podem antecipar ou adiar a data de início, desde que a nova data
seja fixada no mês imediatamente anterior ou imediatamente subsequente à data de
início prevista. A data do fim do estágio é alterada em conformidade.

Os candidatos podem, mediante acordo com o orientador de estágio e com o
coordenador dos estágios da Direção-Geral em questão, antecipar ou adiar a data de
início, desde que a nova data seja fixada no mês imediatamente anterior ou
imediatamente subsequente à data de início prevista. O acordo deve ser enviado à
Unidade de Recrutamento de Estagiários o mais rapidamente possível e, o mais
tardar, um mês antes da data de início inicialmente prevista atrás indicada. A data do
fim do estágio é adiada em conformidade.

O coordenador dos estágios pode solicitar um prolongamento do estágio por um
período máximo de um mês, com o acordo do estagiário e do orientador de estágio,
e após aprovação da autoridade competente.
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A título excecional, o coordenador dos estágios pode solicitar um prolongamento do
estágio, no interesse do serviço, por um período máximo de três meses, com o acordo
do estagiário e do orientador de estágio, e após aprovação da autoridade competente.
Esse pedido deve ser devidamente justificado.

O estágio só pode ser prolongado uma vez e na condição de a Unidade de
Recrutamento de Estagiários receber a informação nesse sentido pelo menos um
mês antes da data do fim do estágio. O estágio não pode ser interrompido nem
suspenso entre a data de fim do estágio indicada no contrato de estágio e o
prolongamento concedido. A duração total do período de estágio não pode, em caso
algum, ser superior a oito meses.

No caso específico dos serviços de tradução da Direção-Geral correspondente:

 podem prever-se dois períodos de estágio adicionais durante o ano,
o primeiro com início em 1 de junho e o segundo com início em 1 de
dezembro,

 cada um dos quatro períodos de estágio pode ter uma duração de
três meses em vez de cinco.

2. Estágios «Tu e a UE»

Os períodos são definidos de comum acordo entre o Gabinete de Ligação do
Parlamento do país terceiro e a autoridade competente. São publicados nos sítios
Web de ambas as partes em 1 de outubro do ano precedente.

Os estágios «Tu e a UE» têm uma duração de três meses. Podem ser prolongados
uma vez por um período máximo de dois meses no Gabinete de Ligação do
Parlamento ou num dos três locais de trabalho, com ou sem interrupção, de acordo
com a decisão do Gabinete de Ligação do Parlamento. Em caso de prolongamento
num dos três locais de trabalho, o Gabinete de Ligação é responsável por afetar o
estagiário a um dos serviços do Secretariado-Geral do Parlamento.

3. Estágios «Convénio com entidades externas»

Os períodos de estágio são definidos em cada memorando de entendimento.

CAPÍTULO 3 – CRITÉRIOS

Artigo 8.º

Critérios de admissibilidade

1. Os candidatos devem:

a. ter completado 18 anos de idade na data de início do estágio;

b. no caso de um estágio «Schuman»: ter a nacionalidade de um Estado-
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Membro da União Europeia ou de um país em fase de adesão ou
candidato à adesão para poderem candidatar-se. No entanto, a
autoridade competente pode oferecer um número limitado de estágios
a cidadãos de outros países;

c. oferecer as garantias de moralidade necessárias ao exercício das suas
funções;

d. i. no caso dos cidadãos dos Estados-Membros: ter um conhecimento
profundo de uma das línguas oficiais da União Europeia e muito bom
conhecimento de outra língua oficial da União Europeia;

ii. no caso dos cidadãos de países terceiros: ter muito bom
conhecimento da língua inglesa, francesa ou alemã;

e. no caso dos estágios «Schuman» e «Tu e a UE», ter obtido um diploma
de nível universitário, o mais tardar:

– três meses antes do início do estágio para se poder candidatar a um
estágio «Schuman»;

– um mês antes do início do estágio para se poder candidatar a um
estágio «Tu e a UE»;

f. não ter beneficiado, nem beneficiar no momento da candidatura, de
qualquer tipo de estágio em contexto laboral (remunerado ou não), com
uma duração superior a dois meses consecutivos, numa instituição,
num órgão ou numa agência na União Europeia, incluindo estágios
junto de um deputado ao Parlamento Europeu ou de um grupo político
do Parlamento Europeu;

g. não ter efetuado uma visita de estudo ao Secretariado-Geral do
Parlamento Europeu no período de seis meses anterior ao início do
estágio;

h. não ter tido no passado, nem ter no momento da candidatura, qualquer
emprego numa instituição, órgão ou agência europeia por um período
superior a dois meses consecutivos, incluindo como agente temporário,
agente contratual, agente contratual auxiliar, agente interino, perito
nacional destacado numa instituição, num órgão ou numa agência da
União Europeia ou assistente de um deputado ao Parlamento Europeu.

2. A Unidade de Recrutamento de Estagiários é responsável por verificar se cada
candidato preenche os critérios de admissibilidade.



7

Artigo 9.º

Outros critérios

Os candidatos devem ainda preencher outros critérios, definidos na descrição das
funções de cada lugar de estágio. Trata-se dos requisitos em termos de formação, de
competências profissionais, linguísticas e informáticas e de características pessoais
necessárias para cada lugar de estágio.

CAPÍTULO 4 – SELEÇÃO

Artigo 10.º

Descrição do processo

1. O processo de seleção destina-se a evitar qualquer forma de discriminação e a
garantir que todas as candidaturas sejam tratadas e examinadas de forma equitativa.
Em caso de igualdade de qualificações e competências, deverá ser assegurado, na
medida do possível, um equilíbrio geográfico e de género dos candidatos pré-
selecionados.

2. A autoridade competente determina o número de lugares de estágio atribuídos a
cada Direção-Geral.

3. O coordenador dos estágios de cada Direção-Geral zela por que a descrição de
tarefas e os outros critérios exigidos para cada lugar de estágio sejam comunicados
antes do início do processo de seleção.

4. As candidaturas em linha devem seguir os procedimentos estabelecidos pela
Unidade de Recrutamento de Estagiários, que são publicados no sítio Web do
Parlamento Europeu.

5. Os orientadores de estágio designados examinam as candidaturas em função das
qualificações e das competências dos candidatos, bem como dos critérios publicados.
O coordenador dos estágios participa na decisão final com base na seleção efetuada
pelo orientador de estágio e em concertação com o seu Diretor-Geral e transmite os
nomes dos candidatos pré-selecionados à Unidade de Recrutamento de Estagiários.

6. A Unidade de Recrutamento de Estagiários examina em seguida a admissibilidade
dos candidatos pré-selecionados. Os candidatos pré-selecionados devem apresentar
todos os documentos comprovativos necessários dentro do prazo indicado pela
autoridade competente. Se os documentos não forem apresentados no prazo fixado,
a candidatura é rejeitada.

7. Nem todos os candidatos pré-selecionados recebem uma proposta de estágio.
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Artigo 11.º

Resultado do processo de seleção

1. Todos os candidatos, selecionados ou não, são pessoalmente notificados do
resultado da sua candidatura. Essas notificações são enviadas apenas por via
eletrónica. Os candidatos não selecionados não são informados das razões pelas
quais não foram pré-selecionados ou não receberam uma proposta de estágio.

2. No início do estágio, a autoridade competente e o estagiário assinam um contrato
de estágio. O Parlamento Europeu não é parte em contratos de estágio propostos
pelo estabelecimento de ensino ou pela organização externa de que o estagiário
depende. O prolongamento do estágio, previsto no artigo 7.º, n.ºs 1 e 2, é objeto de
uma alteração ao contrato de estágio pertinente, assinada pela autoridade
competente, com base na dotação orçamental.

3. Se uma candidatura for rejeitada em qualquer fase do processo de seleção, o
candidato pode apresentar uma nova candidatura a um período de estágio posterior.
No entanto, qualquer nova candidatura tem de ser apresentada em linha e ser, uma
vez mais, objeto do processo de seleção oficial.

4. Sem prejuízo do disposto no n.º 5 do presente artigo, um candidato pode retirar a
sua candidatura ou rejeitar a proposta que lhe foi feita em qualquer fase do processo
de seleção, informando por escrito a Unidade de Recrutamento de Estagiários. Nesse
caso, fica excluído das fases posteriores do processo. Pode, todavia, apresentar uma
nova candidatura a um período de estágio posterior. No entanto, qualquer nova
candidatura tem de ser apresentada em linha e ser, uma vez mais, objeto do processo
de seleção oficial.

5. Contudo, um candidato que desista do estágio proposto menos de duas semanas
antes da data de início, não poderá apresentar nova candidatura durante um período
de dois anos. A autoridade competente pode aceitar exceções a esta regra em casos
de força maior.

Artigo 12.º

Pedido de adaptações razoáveis

1. Nos termos do artigo 1.º-D, n.º 4, do Estatuto dos Funcionários da União Europeia,
por «adaptações razoáveis» em relação às funções essenciais inerentes a um lugar,
entendem-se as medidas apropriadas, quando necessárias, para permitir que uma
pessoa deficiente tenha acesso, participe ou avance no trabalho, ou receba formação,
a menos que essas medidas constituam um encargo demasiado pesado para a
instituição.

2. A regulamentação interna de 1 de abril de 2015 que dá execução ao artigo 1.º-D,
n.º 4, do Estatuto dos Funcionários e as orientações aprovadas nos termos do
artigo 9.º da referida regulamentação interna aplicam-se mutatis mutandis aos
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estágios.

3. No entanto, os candidatos selecionados que tiverem declarado, no seu ato de
candidatura, que necessitam de adaptações razoáveis não são obrigados a
submeter-se ao exame médico previsto no artigo 2.º, n.º 1, da regulamentação interna
de 1 de abril de 2015 e nos pontos 8.1 e 10.1 das orientações, devendo antes ser
convocados para uma entrevista com um dos médicos assistentes do Parlamento.

4. O Parlamento pode organizar programas de estágio específicos para candidatos
com deficiência que solicitem adaptações razoáveis para promover a sua
participação.

CAPÍTULO 5 – OBRIGAÇÕES

Artigo 13.º

Obrigações gerais

1. Os estagiários devem respeitar as presentes regras internas do Parlamento
Europeu relativas aos estágios.

2. Os estagiários devem obedecer às instruções do orientador de estágio e dos seus
superiores na unidade a que estão afetos.

3. Os estagiários devem contribuir para o trabalho da unidade a que estão afetos.

4. Os estagiários estão sujeitos à legislação do país em que o estágio é realizado,
por exemplo no que se refere à inscrição nos registos municipais da população ou às
obrigações em matéria de vistos, se for caso disso.

Artigo 14.º

Comportamento e conduta

1. Os estagiários devem exercer as suas funções com integridade, cortesia e
respeito. Se a conduta de um estagiário não for satisfatória, a autoridade competente
pode decidir, em qualquer momento, pôr termo ao estágio, em conformidade com o
disposto no artigo 31.º.

2. Durante o estágio, os estagiários devem consultar o seu orientador de estágio ou,
na ausência deste, o coordenador dos estágios sobre qualquer iniciativa que se
proponham tomar relacionada com as atividades do Parlamento Europeu.

Artigo 15.º

Conflitos de interesses

1. Os estagiários não devem ocupar-se de questão em que tenham, direta ou
indiretamente, interesses pessoais (por exemplo, interesses familiares e/ou
financeiros) suscetíveis de comprometer o exercício das suas funções. Não devem
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manter com terceiros quaisquer vínculos profissionais incompatíveis com o estágio.

2. Os estagiários não são autorizados a exercer qualquer atividade remunerada
durante o período de estágio que possa afetar negativamente o trabalho que lhes é
atribuído.

3. Um estagiário que se encontre numa situação descrita nos n.ºs 1 e 2 do presente
artigo ou que esteja exposto a um risco de conflito de interesses durante o estágio,
comunica imediatamente esse facto, por escrito, ao coordenador dos estágios, que
tomará uma decisão fundamentada sobre as consequências da situação.

Artigo 16.º

Confidencialidade

1. Durante todo o período de estágio, os estagiários devem respeitar o dever de total
discrição relativamente ao seu trabalho quotidiano no Parlamento Europeu. Os
estagiários estão proibidos de transmitir a pessoas que não sejam funcionários do
Parlamento Europeu quaisquer documentos ou informações de que tenham
conhecimento e que não tenham sido tornados públicos, sem o acordo prévio da
instituição.

2. No que se refere aos contactos com a imprensa, os estagiários devem respeitar
as mesmas regras que os funcionários do Parlamento Europeu e devem obedecer às
instruções que lhes são dadas.

3. Esta obrigação mantém-se depois de concluído o estágio.

Artigo 17.º

Publicações

1. Os estagiários não podem, nem a título pessoal nem em colaboração com outros,
publicar ou mandar publicar informações relacionadas com o trabalho do Parlamento
Europeu, sem autorização prévia, por escrito, dos serviços competentes.

2. Uma vez concedida esta autorização, o estagiário fornece um exemplar da
publicação ou do artigo ao serviço competente.

3. Esta obrigação mantém-se depois de concluído o estágio.

Artigo 18.º

Direitos de propriedade intelectual

O Parlamento Europeu adquire de forma irrevogável e universal a propriedade dos
resultados e de todos os direitos de propriedade intelectual do trabalho realizado pelo
estagiário no âmbito do estágio. Os direitos de propriedade intelectual assim
adquiridos incluem direitos como os direitos de autor, de reprodução, de comunicação
ao público e de divulgação, bem como quaisquer outros direitos de propriedade
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intelectual ou industrial.

CAPÍTULO 6 – QUESTÕES ADMINISTRATIVAS

Artigo 19.º

Transferências

Em qualquer fase do estágio, o coordenador dos estágios, em concertação com o seu
Diretor-Geral e com o orientador de estágio, pode tomar a decisão de transferir o
estagiário para outra unidade da mesma Direção-Geral. O coordenador dos estágios
informa do facto a Unidade de Recrutamento de Estagiários.

Artigo 20.º

Suspensão temporária do estágio a título voluntário

1. O estagiário pode pedir a suspensão temporária do estágio. A suspensão
temporária não pode ser superior a um mês e só pode ser solicitada uma vez durante
o estágio.

2. Para o efeito, o estagiário apresenta um pedido justificado ao coordenador dos
estágios que, em concertação com o orientador de estágio, o aceita ou rejeita. Se a
suspensão for aceite, o coordenador

dos estágios informa do facto a Unidade de Recrutamento de Estagiários o mais
rapidamente possível. A autoridade competente emite, em seguida, uma decisão em
que é confirmada a suspensão temporária e são indicadas as datas exatas, tendo em
conta todos os aspetos administrativos.

3. Durante a suspensão temporária do estágio, o estagiário não tem direito a uma
remuneração, ao seguro ou ao reembolso de despesas de viagem efetuadas durante
esse período. O número de dias de férias a que tem direito é proporcionalmente
reduzido. O estagiário continua obrigado a respeitar o disposto no artigo 14.º, n.º 2, e
nos artigos 15.º, 16.º e 17.º.

4. A data de fim do estágio continua a ser a data inicialmente prevista e qualquer
prolongamento está sujeito ao disposto no artigo 7.º, n.ºs 1 e 2.

Artigo 21.º

Futuro emprego

A admissão a um estágio não confere ao estagiário, em caso algum, a qualidade de
funcionário ou de agente da União Europeia e não dá lugar a qualquer direito a uma
futura contratação.
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CAPÍTULO 7 – CONDIÇÕES DE TRABALHO

Na ausência de regras específicas sobre o horário de trabalho, as férias, as ausências
e as deslocações em serviço dos estagiários, aplicam-se, mutatis mutandis, as regras
gerais em vigor para todo o pessoal do Parlamento Europeu.

Artigo 22.º

Horário de trabalho

1. Os estagiários são contratados a tempo inteiro.

2. Os horários de trabalho são os que estão em vigor no Parlamento Europeu. Os
horários dos estagiários que desenvolvem atividades no domínio da assistência a
crianças podem ser diferentes. A prestação de horas extraordinárias não confere
qualquer direito a compensação, remuneração ou aumento da bolsa mensal.

Artigo 23.º

Férias e ausências

O método de cálculo das férias e ausências é o aplicado a todo o pessoal do
Parlamento Europeu.

1. Dias feriados e de encerramento dos serviços

As regras que regem os dias feriados e os dias de encerramento dos serviços do
Parlamento Europeu aplicam-se igualmente aos estagiários.

2. Férias anuais

Os estagiários têm direito a dois dias de férias por cada mês de estágio efetuado. As
férias são calculadas com base na duração total do estágio. As férias são autorizadas
com o acordo do orientador de estágio.

Os dias de férias não gozados não são reembolsados no fim do estágio.

Se o estagiário gozar mais dias de férias do que o número de dias a que tem direito,
é-lhe deduzido da bolsa mensal o montante correspondente. No caso dos estágios
«Convénio com entidades externas», é enviado um aviso ao estabelecimento de
ensino ou à organização externa.

3. Interrupções de serviço especiais

As regras gerais em vigor para todo o pessoal do Parlamento Europeu aplicam-se
mutatis mutandis.
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4. Ausência por motivo de doença

Em caso de doença, os estagiários devem, no primeiro dia de ausência, informar o
orientador de estágio e/ou a unidade a que estão afetos. Se a ausência por razões
médicas durar mais de três dias (incluindo fim de semana, dias feriados e dias de
encerramento dos serviços), o estagiário deve enviar um atestado médico ao Serviço
da Gestão das Ausências por Doença do Parlamento.

O número máximo de dias de ausência por doença sem atestado médico durante todo
o período de estágio não pode, em caso algum, exceder o número total de meses de
estágio.

5. Ausências injustificadas

Logo que o serviço competente seja informado de uma ausência injustificada, a
duração desta ausência é deduzida do número de dias de férias a que o estagiário
tem direito, até que seja apresentada uma justificação. Se o estagiário tiver esgotado
o seu saldo de férias, a duração da ausência é deduzida da bolsa mensal. No caso
dos estágios «Convénio com entidades externas», é enviado um aviso ao
estabelecimento de ensino ou à organização externa.

Artigo 24.º

Deslocações em serviço

1. No decurso do estágio, os estagiários podem ter de se deslocar a um dos três
locais de trabalho do Parlamento Europeu para aí seguir os trabalhos parlamentares.

2. Em casos excecionais, os estagiários podem deslocar-se a outros países, no
interesse do serviço.

3. Os estagiários afetos aos Gabinetes de Ligação do Parlamento estão autorizados
a deslocar-se em serviço fora dos três locais de trabalho do Parlamento Europeu, no
país de afetação.

4. A autoridade competente fixa as regras específicas aplicáveis às deslocações em
serviço dos estagiários, as quais estão publicadas no sítio Web do Parlamento
Europeu. Na ausência de regras específicas para os estagiários, aplicam-se, mutatis
mutandis, as regras gerais em vigor para o pessoal do Secretariado-Geral do
Parlamento Europeu.

CAPÍTULO 8 – BOLSAS, SUBSÍDIOS E SEGURO

Artigo 25.º

Bolsas mensais

1. A autoridade competente fixa o montante da bolsa mensal para os diferentes tipos
de estágio. Os montantes das bolsas estão publicados no sítio Web do Parlamento



14

Europeu.

2. É aplicado à bolsa o coeficiente de correção do país em que o estágio decorre.

3. Os estagiários que efetuam um estágio «Convénio com entidades externas»
podem não receber uma bolsa mensal, em função do memorando de entendimento
que rege o estágio.

Artigo 26.º

Decisão sobre os pedidos de adaptações razoáveis e de subsídio de invalidez

1. A autoridade competente decide sobre os pedidos de adaptações razoáveis dos
candidatos aprovados, após o reconhecimento da deficiência e a definição do grau
de invalidez pelo Serviço Médico do Parlamento Europeu, e mediante recomendação
do Comité Consultivo sobre as Adaptações Razoáveis em cada caso individual.

2. O Serviço Médico do Parlamento Europeu não está vinculado por quaisquer
certificados ou decisões nacionais, locais ou de terceiros, quando avalia a deficiência
e determina o grau de invalidez.

3. O estagiário cujo pedido de adaptações razoáveis tenha sido aceite pode receber
um subsídio suplementar que pode ir até 50 % da sua bolsa mensal, em função do
grau de invalidez:

 se a deficiência corresponder a um grau de invalidez inferior a 20%,
não será atribuído nenhum subsídio suplementar;

 se a deficiência corresponder a um grau de invalidez igual ou superior
a 20 % mas inferior a 50 %, o subsídio suplementar é de 20 % da bolsa
mensal;

 se a deficiência corresponder a um grau de invalidez igual ou superior
a 50 %, o subsídio suplementar é de 50 % da bolsa mensal.

4. O montante exato do subsídio suplementar é confirmado por decisão da
autoridade competente e aplica-se (com efeitos retroativos) a todo o período de
duração do estágio.

Artigo 27.º

Subsídio de deslocação

1. Todos os estagiários «Schuman» têm direito a um subsídio de deslocação para
cobrir parcialmente as despesas de viagem que terão de suportar para se deslocar
do local de residência para o local de trabalho.

2. O montante fixo e o método de pagamento do subsídio de deslocação são fixados
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pela autoridade competente e publicados, para informação, no sítio Web do
Parlamento.

3. Os estagiários que efetuam estágios «Tu e a UE» e «Convénio com entidades
externas» não têm direito a este subsídio de deslocação.

Artigo 28.º

Seguro de doença e de acidente

1. Os estagiários são cobertos contra os riscos de doença e de acidente durante todo
o período de estágio.

2. O Parlamento Europeu contrai, a favor dos estagiários, um seguro de saúde e um
seguro de acidente que lhes oferecem uma cobertura complementar em relação ao
regime nacional ou a qualquer outro seguro que o estagiário possa ter.

3. A pedido de um estagiário, o Parlamento Europeu pode igualmente segurar o
cônjuge e os filhos. Neste caso, os prémios de seguro são suportados pelo estagiário.

4. Estão publicadas no sítio Web do Parlamento Europeu informações detalhadas
sobre as apólices de seguro disponíveis.

5. Em caso de doença ou acidente, o estagiário deve contactar diretamente a
companhia de seguros. O Parlamento Europeu não pode agir como mediador entre o
estagiário e a companhia de seguros.

6. Os estagiários que efetuam um estágio «Convénio com entidades externas»
podem não ter direito a um seguro de doença e de acidente, em função do
memorando de entendimento que rege o estágio.

Artigo 29.º

Obrigações fiscais

Os estagiários são os únicos responsáveis pelo cumprimento das suas obrigações
fiscais por força da legislação em vigor no país em causa. A bolsa não está sujeita ao
imposto comunitário.

CAPÍTULO 9 – CESSAÇÃO ANTECIPADA DO ESTÁGIO

Artigo 30.º

A pedido do estagiário

1. O estagiário pode solicitar que o seu estágio termine antes da data indicada no
contrato de estágio. Se desejar, o estagiário tem a possibilidade de ser ouvido – antes
de apresentar o pedido – pela autoridade competente sobre as razões da cessação
antecipada do estágio.
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2. O estagiário apresenta o pedido de cessação antecipada do estágio, por escrito e
assinado, ao coordenador dos estágios e informa o seu orientador de estágio. O
coordenador dos estágios informa a Unidade de Recrutamento de Estagiários o
mais rapidamente possível, mas, o mais tardar, cinco dias úteis antes da data de fim
de estágio solicitada. A cessação antecipada do estágio é, em seguida, confirmada
por decisão da autoridade competente, tendo em conta todos os aspetos
administrativos.

3. O número de dias de férias e o montante da bolsa são reduzidos
proporcionalmente. Se, devido à cessação antecipada do estágio, o estagiário
receber um montante em excesso, deve reembolsar integralmente o Parlamento
Europeu.

Artigo 31.º

Por decisão da autoridade competente

1. A autoridade competente reserva-se o direito de pôr termo ao estágio antes da
data prevista:

 se o nível das prestações profissionais do estagiário ou o seu
conhecimento da língua exigida forem insuficientes para o bom
desempenho das suas funções;

 se, em qualquer momento, se constatar que o estagiário efetuou
declarações falsas, não tendo, por exemplo, declarado ou tendo
declarado de forma incorreta a necessidades de adaptações
razoáveis no formulário de candidatura, ou que apresentou
declarações ou documentos falsos no momento da candidatura, do
processo de admissão ou durante o período de estágio;

 por razões justificadas, nomeadamente por razões imperiosas de
ordem funcional ou por incumprimento das regras relativas às
obrigações, ao comportamento e à conduta que incumbem aos
estagiários.

2. Em todos os casos atrás referidos, a autoridade competente convida o estagiário
para uma entrevista, a fim de lhe explicar as razões da cessação antecipada do
estágio e de lhe permitir ser ouvido. A autoridade competente toma, em seguida, uma
decisão sobre o seguimento a dar ao caso.

3. A autoridade competente pode propor que o estagiário prossiga o estágio na
mesma unidade ou numa unidade diferente durante o período do estágio restante.

4. Se a autoridade competente decidir pôr termo ao estágio antecipadamente,
transmite ou envia a sua decisão ao estagiário o mais rapidamente possível. O
estagiário tem o direito de se manter em funções durante um período de três dias
úteis a contar do dia seguinte ao da entrega da decisão de cessação antecipada do
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estágio ou do respetivo aviso de receção, a fim de terminar tarefas pendentes.

5. A autoridade competente pode decidir que é necessário proibir o acesso do
estagiário aos edifícios e às caixas de correio eletrónico do Parlamento Europeu.

6. Além disso, em caso de conduta extremamente grave, o Parlamento reserva-se o
direito de intentar uma ação judicial contra o estagiário.

7. O número de dias de férias e o montante da bolsa são reduzidos
proporcionalmente. Se, devido à cessação antecipada do estágio, o estagiário
receber um montante em excesso, deve reembolsar integralmente o Parlamento
Europeu.

8. Se a autoridade competente decidir não pôr termo ao estágio, este prossegue
normalmente.

TÍTULO II – DISPOSIÇÕES FINAIS

Artigo 32.º

Interposição de recursos

1. As decisões tomadas em relação a estágios não podem ser objeto de recurso
formal interno.

2. Mediante pedido escrito e fundamentado de um estagiário, a autoridade
competente pode propor uma mediação informal para a resolução de um problema
relacionado com um estágio específico.

3. As decisões tomadas em aplicação das presentes regras podem ser objeto de
recurso junto do Tribunal Geral da União Europeia, nos termos do artigo 263.º do
Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia.

Artigo 33.º

Proteção de dados

Independentemente do facto de as candidaturas terem sido selecionadas, rejeitadas
ou retiradas, os dados pessoais obtidos no âmbito dos estágios são tratados em
conformidade com o disposto no Regulamento (UE) 2018/1725 do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 23 de outubro de 2018, relativo à proteção das pessoas
singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais pelas instituições e
pelos órgãos e organismos da União e à livre circulação desses dados. Os dados
pessoais só podem ser tratados para os fins e no âmbito das presentes regras
internas.
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Artigo 34.º

Entrada em vigor

1. As presentes regras internas entram em vigor no primeiro dia do mês subsequente
à sua assinatura.

2. Os estágios em curso à data de entrada em vigor das presentes regras internas,
incluindo os que foram prolongados antes ou depois dessa data, continuam a reger-
se pelas regras internas relativas aos estágios no Secretariado-Geral do Parlamento
Europeu, de 18 de junho de 2019. Salvo nestes casos específicos, as presentes
regras internas substituem as regras atrás referidas.

3. São revogadas as Decisões de 4 de fevereiro de 2014 do Diretor-Geral do Pessoal
(Decisão relativa à concessão de um subsídio suplementar aos estagiários com
deficiência) e de 22 de dezembro de 2015 do Secretário-Geral (Decisão relativa à
determinação da deficiência e à aceitação de adaptações razoáveis no que respeita
aos estagiários).

Feito no Luxemburgo, em 29 de abril de 2021

Klaus WELLE


