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ADMINISTRAÇÃO INTERNA
Serviço de Estrangeiros e Fronteiras
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Sumário: Lista definitiva de admissão e exclusão ao procedimento concursal para 116 assistentes
técnicos e marcação da prova de conhecimentos.

Procedimento concursal comum para preenchimento de 116 postos de trabalho da carreira e categoria
de assistente técnico do mapa de pessoal do SEF na modalidade de contrato de trabalho em funções
públicas por tempo indeterminado destinado a candidatos com ou sem vínculo de emprego público
previamente estabelecido.

Nos termos do disposto no artigo 23.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, findo o prazo
de audiência prévia, notificam-se os candidatos do procedimento concursal comum para a ocupação de 116 postos de trabalho da categoria de assistente técnico, da carreira geral de assistente
técnico, do mapa de pessoal do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras publicado por extrato pelo
Aviso n.º 11570-A/2019, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 134, de 16 de julho, das
listas definitivas de admissão e exclusão, as quais se encontram disponíveis na página eletrónica
do SEF — www.sef.pt
A Prova de Conhecimentos será realizada no próximo dia 14 de dezembro, às 10 h 00 no
Continente e Funchal, às 09 h 00 em Ponta Delgada, só podendo ser efetuada pelos candidatos
que se encontrem devidamente identificados com Cartão do Cidadão ou Autorização de Residência
válidos.
Os candidatos devem estar presentes uma hora antes no local de realização da prova. A chamada ocorrerá 45 minutos antes do inicio da Prova de Conhecimentos e depois do respetivo início
não será permitida a entrada dos candidatos nas salas.
A distribuição das salas poderá ser consultada oportunamente na página do SEF.
3 de dezembro de 2019. — O Presidente do Júri, Paulo Jorge Coelho Torres.
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