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INTRODUÇÃO

O Parlamento Europeu é uma organização multinacional, multilingue e multicultural, que
emprega pessoas oriundas de toda a Europa.
Enquanto membros do pessoal do Parlamento Europeu, facultamos aos deputados os
meios que lhes permitem agir em prol de uma democracia europeia resiliente e eficaz.

O presente Manual destina-se a orientar e apoiar todos os que querem participar num
concurso ou num processo de seleção para ocupar um lugar no Parlamento Europeu.

Só é possível apresentar uma candidatura através da nossa plataforma APPLY4EP –
https://apply4ep.gestmax.eu. Na plataforma APPLY4EP, pode informar-se de todas as
oportunidades de carreira existentes no Parlamento Europeu e apresentar a sua
candidatura. Também pode apresentar uma candidatura espontânea.

Os candidatos internos, ou seja, os que já trabalham no Parlamento Europeu, podem
candidatar-se a concursos internos através da plataforma interna APPLY4EP
https://apply4ep.gestmax.eu/employee/search.

PRIMEIROS PASSOS

Para os candidatos externos, APPLY4EP contém uma lista das vagas publicadas nas 24
línguas oficiais da União Europeia.
Para alterar a língua da página Web, clique no canto superior direito.

Os candidatos que já trabalham no Parlamento Europeu podem escolher a sua língua de
visualização preferida (inglês, francês ou alemão) na Intranet do PE.
https://epintranet.in.ep.europa.eu/home/browse-as/human-resources/career/competitio
ns-vacancies/notices-competitions.html
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A SUA CONTA

Se estiver interessado em participar num ou em vários processos de seleção ou concursos
organizados pelo Parlamento Europeu, deve, em primeiro lugar, criar uma conta pessoal.
Depois de a criar, pode utilizar a sua conta para se candidatar aos processos de seleção ou
concursos em curso e futuros que lhe interessem.

Para criar uma conta, tem de candidatar-se a uma vaga depois de ter lido o aviso de
abertura de vaga, clicando no botão CANDIDATAR-SE EM LINHA, que se encontra no fim
do aviso.

Pode criar apenas UMA conta na plataforma APPLY4EP. Se se detetar que tem duas ou mais
contas, será eliminado do(s) processo(s) em que participa (em qualquer fase do(s)
processo(s) de seleção).

Deve inserir um endereço de correio eletrónico, criar uma palavra-passe segura e
preencher todos os campos assinalados com um asterisco.

Deve escolher a língua de notificação, que pode ser o alemão, o francês ou o inglês. É nesta
língua que irá receber as convocações para as provas e os resultados do(s) processo(s) de
seleção ou do(s) concurso(s) a que se candidata.

Se tiver mais de uma nacionalidade da UE, indique apenas uma.

Certifique-se de que mantém atualizados os seus contactos (número de telefone, endereço
de correio eletrónico e morada). É importante que o faça, pois os recrutadores podem
necessitar de o contactar por telefone ou por correio eletrónico (ver área de candidatura).
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Se já tiver uma conta, basta iniciar uma sessão com o seu endereço de correio eletrónico e
a sua palavra-passe.

A SUA CANDIDATURA

A sua candidatura será utilizada para avaliar se preenche as condições para ser admitido a
um processo de seleção ou a um concurso. Por essa razão, antes de se candidatar a um
processo de seleção ou concurso:

 Leia atentamente o aviso de recrutamento/concurso e o guia destinado aos
candidatos, que dele faz parte integrante.

 Preste atenção aos critérios enunciados no aviso de recrutamento/concurso no que
respeita às habilitações, à experiência profissional e aos conhecimentos linguísticos.
Pode candidatar-se a lugares para os quais preencha, pelo menos, estes critérios.

 Prepare antecipadamente todos os documentos comprovativos, uma vez que
tem de se candidatar durante uma sessão e, atualmente, não pode guardar o
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seu pedido para a ele voltar mais tarde. Se mudar de página, perderá as suas
informações e terá de recomeçar.

 Destaque os pontos mais importantes do seu currículo, tendo em conta a natureza
das funções. Quanto mais tempo e atenção consagrar ao preenchimento da
candidatura, maior é a probabilidade de garantir a sua exatidão e correção.

 Tenha em conta que o seu CV não é considerado um documento comprovativo
da experiência profissional ou das habilitações académicas.

 Certifique-se de que as informações que constam da candidatura são exatas e
corretas.

A candidatura divide-se em três passos.

O primeiro passo diz respeito aos seus dados pessoais. Se já tiver uma conta, insira os
seus dados. Se ainda não tiver uma conta, terá de a criar (ver acima).

No segundo passo, deve carregar o seu CV.
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O primeiro CV que carregar é o CV que APPLY4EP utilizará automaticamente para todas as
candidaturas que apresentar nesta plataforma. Se quiser alterar o seu CV, deve entrar na
sua conta para o fazer (ver área de candidatura).

Os candidatos externos são igualmente convidados a fazer algumas declarações nesta
fase.

Os candidatos internos, que já trabalham para o Parlamento Europeu, devem carregar
documentos do Streamline.

O terceiro passo é o formulário de candidatura propriamente dito. O formulário de
candidatura contém três secções principais: experiência profissional, habilitações e
línguas.
Experiência profissional

 Preencha os campos relativos à «experiência profissional», indicando a sua
experiência profissional pertinente para o processo de seleção a que se
candidata.

 Indique, em primeiro lugar, a experiência mais recente e especifique o lugar que
ocupa. Em seguida, indique outros exemplos pertinentes da sua experiência
profissional por ordem cronológica descendente (ou seja, a penúltima, em seguida,
a antepenúltima, etc.).

 Pode apresentar até 13 exemplos pertinentes de experiência profissional.
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Habilitações
 Certifique-se de que inclui todos os estabelecimentos de ensino, indicando

claramente as habilitações académicas (graus académicos, diplomas e certificados)
obtidas.

 As habilitações académicas, conferidas por estabelecimentos de ensino da UE ou
de países terceiros, devem ser reconhecidas pelas autoridades oficiais competentes
dos Estados-Membros da UE.

 Pode acrescentar ao ato de candidatura, no máximo, 6 diplomas.
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É importante que todas as informações sobre as habilitações e a experiência profissional
sejam corretas. Esta informação será usada para avaliar a admissibilidade dos candidatos e
determinar se serão admitidos ao processo de seleção ou ao concurso interno a que se
candidataram.

Línguas

Deve indicar a sua língua 1 e a sua língua 2.

Deve acrescentar quaisquer outras línguas que conheça.
No caso dos perfis linguísticos, poderá ser-lhe solicitado que indique a sua língua 3 e a sua
língua 4.  Neste caso, deve carregar uma declaração que indique qual é a sua língua 3 e qual
é a sua língua 4.
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Documentos comprovativos
 Deve carregar documentos comprovativos das informações sobre as suas

habilitações e a sua experiência profissional fornecidas na candidatura.
 O seu CV não é considerado um documento comprovativo da experiência

profissional ou das habilitações académicas.
 A plataforma APPLY4EP permite-lhe carregar um documento com um máximo de 3

Mo para cada exemplo de experiência profissional e para cada grau
académico/diploma/certificado que indicar.
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Por último

Só pode candidatar-se uma vez a um determinado processo de seleção ou concurso.
Certifique-se de que as informações constantes da candidatura estão completas e corretas,
uma vez que, depois de a submeter, não é possível alterá-la nem acrescentar
documentos.
Quando considerar que a candidatura está completa e correta, pode enviá-la.

Desejamos-lhe boa sorte!
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ÁREA DE CANDIDATURA

Depois de criar a sua conta, pode entrar na área de candidatura através do seguinte
endereço: https://apply4ep.gestmax.eu/search.

Nesta secção, pode gerir a sua conta. Pode, em especial:

 atualizar os seus dados (número de telefone, endereço de correio eletrónico), pois
o serviço de recursos humanos responsável pode tentar contactá-lo por telefone
ou por correio eletrónico;

 criar alertas e
 gerir os seus CV. O primeiro CV que carrega é considerado um CV por defeito. Um

CV por defeito não pode ser apagado. Para o apagar ou para o alterar, tem de
carregar outro CV. Escolha-o como CV por defeito e, em seguida, apague ou
mantenha o CV anterior.
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DADOS PESSOAIS

O Parlamento Europeu, enquanto entidade responsável pela organização dos processos
de seleção e concursos, vela por que os dados pessoais dos candidatos sejam tratados no
pleno respeito do 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, e que revoga o Regulamento (CE) n.º 45/2001 e a Decisão n.º
1247/2002/CE (Jornal Oficial da União Europeia L 295 de 21 de novembro de 2018).

CONTACTOS

Se tiver problemas técnicos, envie uma mensagem para:
PERS-Apply4EPContacts@ep.europa.eu

Recomenda-se vivamente que não espere pelo último dia para apresentar a sua
candidatura. O Parlamento Europeu não pode ser responsabilizado por quaisquer
problemas técnicos de última hora causados por uma sobrecarga do sistema.


