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Sumário: Concurso externo de ingresso com vista à admissão de 120 candidatos ao curso de 
formação de inspetores estagiários do mapa de pessoal da Polícia Judiciária.

Concurso externo de ingresso com vista à admissão de 120 candidatos ao curso de formação
de inspetores estagiários do mapa de pessoal da Polícia Judiciária

No âmbito da execução da sentença, proferida a 14 de janeiro de 2021, no procedimento de 
massa n.º 1419/18.6BELSB, que correu termos no Tribunal Administrativo do Círculo de Lisboa, 
U. O. 5, confirmada por Acórdão do Tribunal Central Administrativo Sul, transitada em julgado, nos 
termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 40.º do Decreto -Lei n.º 204/98, de 11 de julho, e para efeitos 
do disposto no n.º 2 do artigo 43.º do mesmo diploma, conjugado com os artigos 193.º a 198.º do 
Código do Procedimento Administrativo, faz  -se público que a lista de classificação final do concurso 
externo de ingresso com vista à admissão de 120 candidatos ao curso de formação de inspetores 
estagiários, do mapa de pessoal da Polícia Judiciária, divulgado pelo Aviso n.º 2978/2015, publi-
cado no Diário da República, 2.ª série, n.º 56, de 20 de março de 2015, devidamente homologada 
por despacho do Exmo. Sr. Diretor Nacional da Polícia Judiciária, proferido em 30 de agosto de 
2021, será afixada, a partir da data da publicação do presente Aviso, nos termos do ponto n.º 10.1 
do Aviso de abertura do concurso, em local visível e público das instalações da sede da Polícia 
Judiciária e ainda disponibilizada na sua página eletrónica (www.pj.pt), na data da publicação do 
presente Aviso. De acordo com o disposto no n.º 2 do citado artigo 40.º e no n.º 2 do artigo 43.º, 
conjugado com a alínea b), do artigo 44.º, todos do Decreto -Lei n.º 204/98, de 11 de julho, os in-
teressados dispõem do prazo de 10 dias úteis, a contar da data da publicação do presente Aviso 
para, caso queiram, interpor recurso hierárquico, com efeitos suspensivos, para Sua Excelência a 
Ministra da Justiça. Mais cumpre informar os candidatos que o processo do concurso se encontra 
disponível para consulta. Devido às restrições decorrentes da situação da pandemia, recomenda -se 
que os candidatos evitem a deslocação às instalações da Polícia Judiciária, devendo, em alter-
nativa, solicitar o acesso à documentação pretendida via correio eletrónico, através do endereço 
dsgap.concursos@pj.pt.

2 de setembro de 2021. — Pelo Diretor Nacional-Adjunto, a Chefe de Setor, Eugénia Simões Silva.
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