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PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

FUNDAÇÃO EUROPEIA PARA A MELHORIA DAS 
CONDIÇÕES DE VIDA E DE TRABALHO

ANÚNCIO DE PROCESSO DE SELEÇÃO ABERTO

Administrador de RH

REFERÊNCIA: EF-TA-15-01

(2015/C 123 A/01)

A Fundação Europeia para a Melhoria das Condições de Vida e de Trabalho (Eurofound), sediada em Dublim, Irlanda, 
pretende recrutar um administrador na área dos recursos humanos.

Sob a autoridade do chefe da Unidade de Recursos Humanos (RH), o administrador de RH terá como atribuições aconselhar, 
apoiar, (re)conceber e implementar as estratégias de médio e longo prazos em matéria de RH, em domínios como a gestão 
de carreiras e de talentos, gestão de desempenho e aprendizagem e valorização profissional.

O candidato selecionado será igualmente encarregue de liderar a (re)conceção das políticas de RH, bem como a 
comunicação e a implementação dessas políticas.

O responsável por estas funções deverá estar ciente dos objetivos e do funcionamento da Eurofound e exercer, como 
parceiro, funções de consultoria com vista à consecução dos objetivos estratégicos de forma inovadora.

O administrador de RH:

— procederá à revisão, desenvolvimento e implementação das estratégias, políticas, procedimentos e iniciativas destinados 
a responder às necessidades da Eurofound em matéria de estratégias de RH, em domínios como a aprendizagem e a 
valorização profissional, a gestão de talentos, a progressão nas carreiras e o desempenho do pessoal;

— orientará o desenvolvimento e retenção de talentos, através da investigação, do planeamento, da apresentação de 
propostas e da partilha de soluções que respondam às necessidades organizacionais;

— assegurará a existência de políticas integradas de conceção das funções, seleção, recrutamento e progressão nas carreiras 
em consonância com a estratégia da Eurofound;

— apoiará o planeamento de um programa de atividades de aprendizagem destinado a dar resposta às necessidades de 
formação e valorização profissional, quer coletivas, quer individuais;

— fará a ligação com as restantes partes interessadas da Eurofound com vista a definir uma estratégia de planeamento do 
pessoal a longo prazo;

— apoiará a definição, desenvolvimento e implementação de um modelo adequado de funcionamento dos RH;

— substituirá o chefe da Unidade de RH quando necessário;

— assegurará a:

— coordenação das relações entre o pessoal,
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— aplicação do Estatuto dos Funcionários.

O concurso está aberto aos candidatos que preencham as seguintes condições:

— ser nacional de um dos Estados-Membros da União Europeia e gozar dos seus direitos cívicos;

— estar em situação regular relativamente às leis de recrutamento aplicáveis em matéria militar;

— possuir um conhecimento profundo de uma das línguas oficiais da União Europeia e conhecimento satisfatório (nível 
B2) de outra língua oficial da União; Ser proficiente em inglês a um nível suficiente para o desempenho das funções, 
uma vez que a principal língua de trabalho da Eurofound é o inglês. O cargo de administrador de RH exige o perfeito 
domínio da língua inglesa (1);

— possuir habilitações de um nível que corresponda a estudos universitários completos, comprovados por um diploma, 
quando a duração normal desses estudos for igual ou superior a quatro anos, ou ter habilitações de um nível que 
corresponda a estudos universitários completos, comprovadas por um diploma, e uma experiência profissional 
adequada de, pelo menos, um ano, quando a duração normal desses estudos for de pelo menos três anos;

— ser titular de diploma universitário ou equivalente em gestão de recursos humanos;

— possuir pelo menos seis anos de experiência profissional pós-licenciatura, dos quais, pelo menos, três em RH;

— possuir experiência de trabalho em funções semelhantes;

— possuir experiência na conceção, coordenação e implementação com êxito de projetos e políticas de RH;

— possuir experiência efetiva na apresentação e comunicação de informação e propostas à administração e ao pessoal;

— ter capacidade para desempenhar funções administrativas, com competência para trabalhar de forma confortável no 
contexto de regras e procedimentos jurídicos e administrativos.

A versão integral do anúncio de concurso inclui outros requisitos e pode ser descarregada no sítio web da Eurofound:

http://www.eurofound.europa.eu/about-eurofound/career-opportunities

Todas as candidaturas têm de ser apresentadas através do sistema de recrutamento em linha, a que também é possível 
aceder através do presente sítio.

O administrador de RH será recrutado na qualidade de agente temporário (AD 7) no quadro de um contrato inicial a termo 
fixo por cinco anos com possibilidade de renovação.

Data-limite para a apresentação de candidaturas: 8 de maio de 2015. 
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(1) Chama-se a atenção para o facto de a primeira promoção a um grau superior estar condicionada à posse de um nível de 
conhecimento satisfatório (B2) de uma terceira língua oficial da UE

http://www.eurofound.europa.eu/about-eurofound/career-opportunities
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