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Diário da República, 2.ª série PARTE C

 JUSTIÇA

Polícia Judiciária

Aviso n.º 14751/2021

Sumário: Procedimento concursal comum para o preenchimento de 30 postos de trabalho da 
carreira e categoria de assistente operacional.

Procedimento concursal comum para o preenchimento de 30 postos de trabalho da carreira 
e categoria de Assistente Operacional do mapa de pessoal da Polícia Judiciária

Nos termos dos n.os 1 e 3 do artigo 30.º e no artigo 33.º da Lei Geral do Trabalho em Funções 
Públicas (LTFP), aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, e do disposto no artigo 11.º da 
Portaria n.º 125 -A/2019, de 30 de abril, alterada e republicada pela Portaria n.º 12 -A/2021, de 11 de 
janeiro, torna -se público que, por despacho do Diretor Nacional Adjunto, Dr. Veríssimo Milhazes, de 
4 de junho de 2021, no âmbito das suas competências (Despacho n.º 5655/2020, publicado no DR, 
n.º 99, 2.ª série, de 21 de maio), se encontra aberto pelo prazo de 15 (quinze) dias úteis contados 
a partir do dia seguinte ao da publicação do Aviso integral na Bolsa de Emprego Público (BEP), do 
procedimento concursal comum para preenchimento de 30 (trinta) postos de trabalho, da carreira 
e categoria de Assistente Operacional, do mapa de pessoal da Polícia Judiciária.

Os postos de trabalho a ocupar, para os quais é exigida a escolaridade obrigatória (de acordo 
com a idade do candidato) ou curso que lhe seja equiparado, a que corresponde o grau de com-
plexidade 1, caracterizam -se pelo exercício de funções na carreira e categoria de assistente ope-
racional, tal como descrito no Anexo referido no n.º 2 do artigo 88.º da LTFP.

A publicitação de forma integral do procedimento fica disponível na Bolsa de Emprego Público 
e no sítio da internet da Polícia Judiciária em www.pj.pt no primeiro dia útil seguinte ao da publica-
ção deste Aviso (extrato).

22 de julho de 2021. — O Diretor Nacional Adjunto, Veríssimo Milhazes.
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