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Diário da República, 2.ª série PARTE C

 JUSTIÇA

Polícia Judiciária

Aviso n.º 24327/2022

Sumário: Homologação da lista unitária do procedimento concursal comum de ingresso de espe-
cialistas de polícia científica da Polícia Judiciária para a Unidade de Perícia Financeira 
e Contabilística.

Procedimento concursal comum de ingresso, para recrutamento de 2 candidatos ao curso de formação 
de Especialistas de Polícia Científica da Polícia Judiciária, para a Unidade de Perícia Financeira 
e Contabilística, do mapa de pessoal da Polícia Judiciária, publicado pelo Aviso n.º 24138/2021, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 253, de 31 de dezembro.

Nos termos do disposto no n.º 6 do artigo 37.º da Portaria n.º 248/2021, de 11 de novembro, 
para efeitos do disposto no n.º 5 do artigo 37.º do mesmo diploma e artigos 193.º a 198.º do Código 
do Procedimento Administrativo, faz -se público que a lista unitária de ordenação final do procedi-
mento concursal comum de ingresso, para recrutamento de 2 candidatos ao curso de formação de 
Especialistas de Polícia Científica da Polícia Judiciária, para a Unidade de Perícia Financeira e Con-
tabilística, do mapa de pessoal da Polícia Judiciária, publicado pelo Aviso (extrato) n.º 24138/2021, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 253, de 31 de dezembro, devidamente homologada 
por despacho de 02 de dezembro de 2022, do Diretor Nacional Adjunto da Polícia Judiciária, encontra-
-se afixada, nos termos do n.º 25 do aviso de abertura, em local visível e público das instalações 
da sede da Polícia Judiciária e ainda disponibilizada na sua página eletrónica (www.pj.pt).

Mais se informa que de acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 40.º da Portaria n.º 248/2021, 
de 11 de novembro, da homologação da lista de ordenação final pode ser interposto recurso hie-
rárquico ou tutelar, nos termos do Código do Procedimento Administrativo.

8 de dezembro de 2022. — A Diretora de Serviços de Gestão e Administração de Pessoal, 
Eugénia Simões Silva.
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