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Quer trabalhar connosco? Procuramos peritos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Agência do GNSS Europeu (GSA) procura peritos para a apoiar com 

aconselhamento sobre, entre outros aspetos, a avaliação das candidaturas a 

financiamento da UE, incluindo concursos, subvenções e prémios, e o 

acompanhamento de projetos e contratos financiados pela UE. Para obter mais 

informações e descarregar o convite, clique  aqui. 

 

Neste convite, a GSA procura pessoas com um elevado nível de especialização e 
experiência profissional em tecnologias e engenharia aeroespaciais, para além das 
aplicações espaciais nos setores dos transportes, da agricultura e da alimentação, do 
ambiente e das alterações climáticas e da energia. Outros domínios de interesse incluem 
a sociedade da informação, a inovação e o crescimento das aplicações espaciais, a 
segurança e a proteção, a análise económica e o empreendedorismo, a comunicação e 
o marketing, a qualidade, a garantia de produtos e da segurança, a gestão da 
configuração e o direito. 
 

Apresente a sua candidatura 
 
O convite destina-se a pessoas singulares que sejam cidadãos de um Estado-Membro 
da UE, da Suíça ou da Noruega. Normalmente, as pessoas coletivas não podem 
candidatar-se. Convidam-se as partes interessadas a apresentar uma manifestação de 
interesse em: callforexperts@gsa.europa.eu ; 

• Consulte o convite à apresentação de propostas para os documentos a 

apresentar. 

 
Com base nas manifestações de interesse recebidas, a GSA elaborará uma lista de 
peritos interessados. Se e quando necessário, a GSA consultará a lista e atribuirá um 
contrato ao perito mais adequado para a tarefa a executar. 
 

Lista válida por 5 anos 
 

As tarefas podem ser executadas nas instalações da GSA ou, a pedido da GSA, à 
distância, utilizando ferramentas de comunicação eletrónica. Podem também ter de ser 
executadas noutros locais, a especificar nos contratos. 
 
A lista resultante do presente convite será válida por cinco anos a contar da data de 
publicação do convite na página Web da GSA. As partes interessadas podem apresentar 
uma manifestação de interesse em qualquer momento antes dos últimos três meses de 
validade da lista. Para mais informações, clique aqui. 

http://www.gsa.europa.eu/
https://twitter.com/EU_GNSS
https://www.facebook.com/EuropeanGnssAgency
https://www.instagram.com/space4eu/
https://www.linkedin.com/company/european-gnss-agency
https://euagencies.eu/
https://www.slideshare.net/EU_GNSS
https://www.youtube.com/user/egnos1
https://www.gsa.europa.eu/call-experts
mailto:callforexperts@gsa.europa.eu
https://www.gsa.europa.eu/call-experts
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Sobre a Agência do GNSS Europeu (GSA) 
 

Enquanto agência oficial de regulação da União Europeia, a Agência do GNSS Europeu 

(GSA) gere os interesses públicos relacionados com os programas GNSS europeus. A missão 

da GSA consiste em apoiar os objetivos da União Europeia e obter o maior retorno dos 

investimentos do GNSS europeu, em termos de benefícios para os utilizadores e de 

crescimento económico e competitividade. Para mais informações, visite o sítio Web da GSA. 

 

 

 

Para mais informações 

Cristina Comunian 

Agente responsável pela 
comunicação da GSA 
Cristina.COMUNIAN@gsa.europa.eu 
Tel. +420 234 766 780 
Telemóvel: +420 778 537 344 

 

 
 
Marie Ménard 

Agente responsável pela 
comunicação da GSA 
Marie.Menard@gsa.europa.eu 
Tel.: +420 237 766 627 
Telemóvel: +420 602 619 776 
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