
CONCURSO INTERNO DE ACESSO LIMITADO PARA O PROVIMENTO DE 
20 POSTOS DE TRABALHO NA CATEGORIA DE INSPETOR 

COORDENADOR DE NÍVEL 3 DA CARREIRA DE INVESTIGAÇÃO E 
FISCALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE ESTRANGEIROS E FRONTEIRAS   

 

 

 

INFORMAÇÃO DO JÚRI/ DISTRIBUIÇÃO DE CANDIDATOS POR SALA 

 

ESCOLA DOS FUZILEIROS 

 

Pelo presente publica-se a distribuição dos candidatos, admitidos à prova 
“conhecimentos específicos”, que realizarão a referida prova na “Escola dos 
Fuzileiros, no próximo dia 23 de outubro. A prova inicia-se ás 15H e terminará 
ás 17H. 

Os candidatos estão distribuídos por ordem alfabética, da sala “1” à sala “11”.   

Anexa-se um conjunto de notas práticas que inclui um croqui para acesso à 
Escola dos Fuzileiros. 

 

DIREÇÃO REGIONAL DA MADEIRA 

 

Pelo presente publica-se a distribuição dos candidatos, admitidos à prova 
“conhecimentos específicos”, que realizarão a referida prova na “Direção 
Regional da Madeira, no Funchal, no próximo dia 23 de outubro. A prova inicia-
se ás 15H e terminará ás 17H. 

 

DIREÇÃO REGIONAL DOS AÇORES 

 

Pelo presente publica-se a distribuição dos candidatos, admitidos à prova 
“conhecimentos específicos”, que realizarão a referida prova na “Direção 
Regional do SEF, nos Açores, em Ponta Delgada, no próximo dia 23 de outubro. 
A prova inicia-se ás 15H (hora de Portugal continental) e terminará ás 17H ( hora 
de Portugal Continental). 

 

 

 



 

Embaixada de Portugal em ISLAMABAD 

 

Pelo presente dá-se nota de que o candidato Rui Miguel Amaral Paiva realizará 
a prova de “conhecimentos específicos”, nas instalações da Embaixada de 
Portugal em Islamabad. A prova realizar-se-á no próximo dia 23 de outubro. A 
prova inicia-se ás 15H (hora de Portugal continental) e terminará ás 17H (hora 
de Portugal Continental). 

 

Embaixada de Portugal em DÍLI 

 

Pelo presente dá-se nota de que o candidato Alipio de Jesus Godinho, realizará 
a prova de “conhecimentos específicos”, nas instalações da Embaixada de 
Portugal em Díli. A prova realizar-se-á no próximo dia 23 de outubro. A prova 
inicia-se ás 15H (hora de Portugal continental) e terminará ás 17H (hora de 
Portugal Continental). 

 

20 de outubro de 2021 

 

A presidente do Júri, 

 

Helena Bastos Martins 

Inspetora Coordenadora Superior 


