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 JUSTIÇA

Polícia Judiciária

Aviso n.º 18925/2020

Sumário: Concurso externo de ingresso para admissão de 100 candidatos ao curso de formação 
de inspetores estagiários — notificação para efeitos do exercício do direito de partici-
pação dos interessados sobre o projeto de lista de classificação final e ordenação dos 
candidatos.

Concurso externo de ingresso para admissão de 100 candidatos ao curso 
de formação de inspetores estagiários da Polícia Judiciária

Nos termos do disposto nos n.os 1, 2 e 4 do artigo 38.º do Decreto -Lei n.º 204/98, de 11 de julho, 
e no âmbito do exercício do direito de participação dos interessados, os candidatos admitidos ao 
concurso externo de ingresso, para admissão de 100 candidatos ao curso de formação de inspe-
tores estagiários, para preenchimento de igual número de postos de trabalho do mapa de pessoal 
da Polícia Judiciária, da categoria de inspetor estagiário, carreira de investigação criminal, divul-
gado pelo aviso n.º 7605/2019, publicado no Diário da República, 2.ª série n.º 85, de 03/05/2019, 
e alterado pelo aviso n.º 10326/2019, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 117/2019, de 
21/06/2019, ficam notificados para, no prazo de 10 dias úteis a contar da data da publicação do 
presente aviso, contados nos termos do artigo 44.º do supracitado decreto -lei, dizerem por escrito 
o que se lhes oferecer acerca do projeto de lista de classificação final e ordenação dos candidatos, 
anexo à Ata da reunião de Júri n.º 28 de 17 de novembro de 2020, que será afixado, nos termos 
do n.º 10 do aviso de abertura do concurso, em local visível e público das instalações da sede da 
Polícia Judiciária e ainda disponibilizado na sua página eletrónica (www.pj.pt), na data da publica-
ção do presente aviso.

Mais cumpre informar os candidatos, que o processo do concurso se encontra disponível 
para consulta. Devido às restrições decorrentes da situação de pandemia, recomenda -se que 
os candidatos evitem a deslocação às instalações da Polícia Judiciária, devendo em alterna-
tiva, solicitar o acesso à documentação pretendida via correio eletrónico, através do endereço 
dsgap.concursos@pj.pt.

17 de novembro de 2020. — Pelo Diretor Nacional -Adjunto, a Chefe de Setor, Isabel Afonso.
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