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PARTE C
ADMINISTRAÇÃO INTERNA
Serviço de Estrangeiros e Fronteiras
Aviso n.º 17089-A/2018
Por Deliberação do Júri do concurso externo para admissão a estágio
de 100 estagiários, para o provimento de 100 postos de trabalho na categoria de inspetor de nível 3 da carreira de investigação e fiscalização do
mapa de pessoal do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, aberto através
do Aviso n.º 15072-A/2017, publicado no DR, 2.ª série, n.º 239, de 14 de
dezembro, nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 35.º, n.º 2,
do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de julho, convocam-se os candidatos
para comparecerem, respetivamente, nos dias 19, 20 e 21 de dezembro,
pelas 08h00 ou pelas 13h00, no Aquartelamento da Amadora da Academia Militar, Avenida Conde Castro Guimarães, 2720-113 Amadora,
a fim de serem submetidos à aplicação do método de seleção de exame
de aptidão física, nos termos do regulamento aprovado pelo Despacho
Normativo n.º 21/2003, de 15 de maio.
A lista com a identificação dos candidatos e indicação da data e hora
para a realização do exame de aptidão física, encontra-se publicada na
página eletrónica do SEF, em www.sef.pt, área de Recursos Humanos.
Os candidatos deverão comparecer munidos do bilhete de identidade
ou do cartão de cidadão, válidos, sendo portadores do equipamento
individual referido na alínea f), do ponto 3, do supramencionado Des-
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pacho Normativo, a saber: camisola, calções, sapatos de ténis, fato de
treino (facultativo).
Nos termos da alínea g) do mesmo ponto e Regulamento, os candidatos deverão apresentar declaração de responsabilidade, devidamente
preenchida, em modelo que consta do site do SEF, área de Recursos
Humanos.
No que tange ao cumprimento do disposto na alínea h) do mesmo
ponto e Regulamento, os candidatos deverão ainda ser portadores de
declaração médica de aptidão física para a realização do respetivo método
de seleção, sem a qual não poderão realizar as provas físicas.
O Júri do Concurso deliberou, ainda, clarificar alguns critérios referentes às provas físicas, designadamente:
4.1 — Percurso de coordenação:
b) Condições de execução:
Na passagem por cima do obstáculo com 110 cm de altura, é permitido
apoiar no obstáculo.
4.5 — Flexões de tronco à frente (abdominais):
b) Condições de execução:
O espaço temporal para estas execuções é de 2 minutos.
20 de novembro de 2018. — O Coordenador do Gabinete de Recursos
Humanos, António José dos Santos Carvalho.
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