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 ADMINISTRAÇÃO INTERNA

Serviço de Estrangeiros e Fronteiras

Aviso n.º 16718-A/2022

Sumário: Lista definitiva do procedimento concursal para preenchimento de 116 postos de tra-
balho na carreira e categoria de assistente técnico do mapa de pessoal do Serviço de 
Estrangeiros e Fronteiras.

Lista definitiva do 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 n.º 1 do artigo 5.º do Código do Procedimento Administrativo e 
nos termos e para os efeitos previstos no n.º 5 do artigo 28.º da Portaria n.º 125 -A/2019, de 30 de 
abril, na sua atual redação, torna  -se público que a lista unitária de ordenação final dos candidatos 
aprovados relativa ao procedimento concursal comum de recrutamento, com vínculo de emprego 
público, para constituição de relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado, tendo 
em vista a ocupação 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, foi homologada por despacho de 25/08/2022, pelo Senhor Diretor Nacional Adjunto, em 
suplência, do SEF. A mesma encontra -se para consulta na página eletrónica do SEF, em www.sef.pt, 
na área de Recursos Humanos.

Do ato de homologação da lista de ordenação final pode ser interposto recurso hierárquico, 
de acordo com o estatuído no n.º 1 do artigo 31.º da supracitada Portaria.

25 de agosto de 2022. — A Coordenadora do Gabinete de Recursos Humanos, Ana Luísa 
Fernandes Ribeiro.
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