
PROCEDIMENTOS DE REVISÃO/RECURSO 
 
1. RECURSOS 
 
Se, em qualquer fase do processo de seleção, o candidato considerar que houve um erro ou que o 
EPSO não atuou de forma equitativa ou não foram respeitadas as normas que regulam este processo 
de seleção e que, consequentemente, os seus interesses foram prejudicados, pode acionar os 
seguintes procedimentos de recurso, pela ordem em que são mencionados no quadro abaixo: 
 

Procedimento Ponto de contacto Prazo1 

1. Pedir uma revisão  Através da página de contacto 
do sítio Web do EPSO  
 

10 dias de calendário 

2. Apresentar uma reclamação 
administrativa, com base no 
artigo 90.º, n.º 2, do Estatuto 
dos Funcionários e do Regime 
Aplicável aos Outros Agentes da 
União Europeia2 

Por via postal para o seguinte 
endereço: 
Serviço Europeu de Seleção do 
Pessoal (EPSO) 
C-25 1049 Bruxelas, BÉLGICA  
ou através da página de 
contacto do sítio Web do EPSO 

3 meses 

Após a conclusão da fase 2 (a fase 1 é facultativa), o candidato tem a seguinte possibilidade: 
3. Se a sua reclamação for 
rejeitada expressa ou 
tacitamente, pode interpor um 
recurso judicial por força do 
artigo 270.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União 
Europeia e do artigo 91.º do 
Estatuto dos Funcionários da 
União Europeia3 

Tribunal da Função Pública da 
União Europeia 
Boulevard Konrad Adenauer 
2925 Luxemburgo 
 

3 meses 

 
Como qualquer cidadão da União Europeia, pode apresentar uma queixa ao Provedor de Justiça 
Europeu: 
 
Provedor de Justiça Europeu 
1 Avenue du Président Robert Schuman 
CS 30403 
67001 Estrasburgo Cedex 
FRANÇA4 

 

                                                            
1 A partir da data de publicação da decisão na conta EPSO do candidato. 
2 No «assunto» da sua carta deve indicar: o número do processo de seleção, o número de candidato e «Reclamação nos termos 
do artigo 90.º, n.º 2». 
3 No que diz respeito às modalidades do recurso e ao cálculo do prazo, o candidato deve consultar o sítio Web do Tribunal da 
Função Pública da União Europeia: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/T5_5230. 
4 Chama-se a atenção dos candidatos para o facto de a queixa ao Provedor de Justiça Europeu não interromper o prazo para 
apresentação de reclamações ou para interposição de recurso junto do Tribunal da Função Pública da União Europeia, previsto 
nos artigos 90.º, n.º 2, e 91.º do Estatuto dos Funcionários e do Regime Aplicável aos Outros Agentes da União Europeia, com 
base no artigo 270.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia. Chama-se ainda a atenção para o facto de, em 
conformidade com o artigo 2.º, n.º 4, das Condições gerais de exercício das funções de Provedor de Justiça, qualquer queixa 
apresentada ao Provedor de Justiça deve ser antecedida das diligências administrativas adequadas junto das instituições e dos 
organismos em causa. Para mais informações sobre este procedimento, consultar o sítio 
Web:http://www.ombudsman.europa.eu/media/fr/default.htm. 

http://curia.europa.eu/jcms/jcms/T5_5230
http://www.ombudsman.europa.eu/media/fr/default.htm


2. PEDIDOS DE MEDIDAS CORRETIVAS 

 
Os pedidos de medidas corretivas ou de revisão devem ser apresentados no prazo de 10 dias de 
calendário a contar da data em que o candidato realizou o teste através do formulário em linha 
no sítio Web do EPSO. 

Nesse pedido, é obrigatório indicar o número de candidato, assim como as informações necessárias 
para identificar a ou as perguntas que considera conterem erros (por exemplo, descrevendo o tema 
da pergunta e/ou mencionando o respetivo número) e explicando o mais claramente possível a 
natureza do alegado erro.  

Não serão tidos em conta os pedidos apresentados fora do prazo ou que não permitam 
identificar a(s) pergunta(s) contestada(s). 

https://europa.eu/epso/application/passport/webform.cfm?usertype=2&lang=fr&langsub=ok
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