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PARTE C
ADMINISTRAÇÃO INTERNA
Serviço de Estrangeiros e Fronteiras
Aviso n.º 3968-A/2019
Por deliberação do Júri do concurso externo para admissão a estágio de
100 estagiários, para o provimento de 100 postos de trabalho na categoria
de inspetor de nível 3 da carreira de investigação e fiscalização do mapa
de pessoal do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, aberto através do
Aviso n.º 15072-A/2017, publicado no DR, 2.ª série, n.º 239, de 14 de
dezembro, nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 35.º, n.º 2,
do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de julho, convocam-se os candidatos
para comparecerem, no Hospital das Forças Armadas, sito em Azinhaga
dos Ulmeiros, 1649-020 Lisboa, a fim de ser dado início à aplicação do
método de seleção, exames médicos.
A lista com a identificação nominativa dos candidatos, e indicação da
data e hora para a realização dos exames, será disponibilizada na página
eletrónica do SEF, em www.sef.pt, área de Recursos Humanos, até dez
dias úteis antes da sua realização.

II SÉRIE

Em conformidade com o que vem referido no citado Aviso, os exames médicos cujos componentes, modalidades, forma de execução e
de avaliação constam no Despacho Normativo n.º 21/2003, de 15 de
abril, publicado no Diário da República, 1.ª série B, n.º 112, de 15 de
maio de 2003, visam avaliar o estado de saúde física e psíquica dos
candidatos, tendo em conta a especificidade da função de investigação
e fiscalização. Sempre que outros exames se venham a revelar necessários, os candidatos serão oportunamente informados, por mail, do local
e hora da sua realização.
Os candidatos deverão:
1) Apresentar-se munidos do bilhete de identidade ou cartão de cidadão, válidos;
2) Comparecer pontualmente na hora indicada, a fim de permitir o
controlo das presenças a necessária preparação para os testes e exames
e subsequente encaminhamento para as respetivas instalações;
3) Cumprir rigorosamente e sem demora com as instruções que lhes
forem transmitidas relativamente à execução dos exames pelo pessoal
com competência para o efeito.
8 de março de 2019. — O Coordenador do Gabinete de Recursos
Humanos, António José dos Santos Carvalho.
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