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AVISO 
 

Recrutamento de noventa (90) Assistentes Técnicos, para o exercício de funções em regime 
de mobilidade na Guarda Nacional Republicana (GNR). 
 

1. Torna-se público que é intenção da GNR proceder ao recrutamento de noventa (90) 
trabalhadores em regime de mobilidade nas modalidades de mobilidade na categoria e de mobilidade 
intercarreiras ou categorias para a carreira e categoria de Assistente Técnico. 
2. Requisitos de admissão: 

a) Ser titular de relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado previamente 
constituída; 

b) Ser detentor do 12.º ano de escolaridade ou curso que lhe seja equiparado, conforme o 
disposto no artigo 86.º n.º 1 alínea b) da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP) 
aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, uma vez que a carreira de Assistente Técnico 
tem uma complexidade funcional de grau 2, nos termos do anexo da LTFP, previsto pelo seu 
artigo 88.º n.º 2. 

3. Caracterização das funções a desempenhar: 
Desempenho de funções inerentes à categoria de Assistente Técnico, nomeadamente funções de 
natureza executiva, de aplicação de métodos e processos, com base em diretivas bem definidas e 
instruções gerais, de grau médio de complexidade, nas áreas de atuação comuns e instrumentais 
e nos vários domínios de atuação dos órgãos e serviços, designadamente em: 

i. Secções de Recursos Humanos e Justiça; 
ii. Secções de Operações, Treino e Relações Públicas; 

iii. Secções de Proteção da Natureza e do Ambiente; 
iv. Secções de Recursos Logísticos e Financeiros; 
v. Gabinetes de Apoio ao Cidadão; 

vi. Secretarias; 
vii. Gabinetes de apoio ao Comandante de Unidade; 

viii. Serviços Administrativos. 
4. Locais de trabalho: 

a) No distrito de Lisboa: Trinta e uma (31) vagas para um vencimento correspondente à 3.ª 
posição remuneratória da carreira e categoria de Assistente Técnico, distribuídas pelos 
seguintes locais de trabalho: 

i. Uma (1) vaga no Comando-Geral da Guarda Nacional Republicana, sito em Largo do 
Carmo, 1200-092 – Lisboa; 

ii. Três (3) vagas no Comando Operacional, sito em Largo do Carmo, 1200-092 – Lisboa; 
iii. Três (3) vagas no Comando da Administração dos Recursos Internos, sito em Rua Cruz 

de Santa Apolónia, n.º 16, 1149-064 – Lisboa; 
iv. Três (3) vagas no Comando Territorial de Lisboa, sito em Calçada do Combro, n.º 96, 

1200-115 – Lisboa; 
v. Duas (2) vagas na Unidade Nacional de Trânsito, sita em Rotunda da Escola Prática, 

2745-331 – Queluz; 
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vi. Cinco (5) vagas na Unidade de Controlo Costeiro, sita em Largo da Estação Marítima 
de Alcântara-Mar, 1399-049 – Lisboa; 

vii. Uma (1) vaga na Unidade de Ação Fiscal, sita em Cais da Rocha Conde de Óbidos, 
Edifício Boavista, 1350-352; 

viii. Uma (1) vaga no Destacamento de Ação Fiscal de Lisboa, sito em Avenida Infante D. 
Henrique - Quartel da GNR no Beato - 1900 - 712 – Lisboa; 

ix. Duas (2) vagas na Unidade de Segurança e Honras de Estado, sita em Calçada da Ajuda 
nº 231, 1349-016, Lisboa; 

x. Uma (1) vaga no Grupo de Segurança, sito em Calçada da Ajuda nº 134, 1349-053, 
Lisboa; 

xi. Uma (1) vaga no 3.º Esquadrão a Cavalo, sito em Rua Vale Formoso nº 104, 1950-285, 
Lisboa; 

xii. Uma (1) vaga no 4.º Esquadrão a Cavalo, sito em Calçada da Ajuda nº 231, 1349-016, 
Lisboa; 

xiii. Cinco (5) Vagas Unidade de Intervenção, sita em Rua Regimento de Engenharia nº1 
1675-161, Pontinha; 

xiv. Duas (2) Vagas na Escola da Guarda, sita em Rotunda da Escola Prática, 2745-331 – 
Queluz; 

b) No distrito de Aveiro: Três (3) vagas para um vencimento correspondente à 3.ª posição 
remuneratória da carreira e categoria de Assistente Técnico, no Comando Territorial de 
Aveiro, sito em Rua de Sá, 3804-503 – Aveiro; 

c) No distrito de Beja: Cinco (5) vagas para um vencimento correspondente à 3.ª posição 
remuneratória da carreira e categoria de Assistente Técnico, no Comando Territorial, sito em 
rua Marques de Pombal, 7800 – 067 Beja; 

d) No distrito de Bragança: Cinco (5) vagas para um vencimento correspondente à 5.ª posição 
remuneratória da carreira e categoria de Assistente Técnico, no Comando Territorial de 
Bragança, sito em Avenida General Humberto Delgado, 5300-167 – Bragança; 

e) No distrito de Castelo Branco: Cinco (5) vagas para um vencimento correspondente à 3.ª 
posição remuneratória da carreira e categoria de Assistente Técnico, no Comando Territorial 
de Castelo Branco, sito em Avenida Cidade de Zhuhai, 6000-077 – Castelo Branco; 

f)  No distrito de Coimbra: Quatro (4) vagas para um vencimento correspondente à 2.ª posição 
remuneratória da carreira e categoria de Assistente Técnico, distribuídas pelos seguintes 
locais de trabalho: 

i.Três (3) no Comando Territorial de Coimbra, sito em Avenida Dr. Dias da Silva, nº 122, 
3000-135 – Coimbra; 

ii.Uma (1) no Destacamento de Ação Fiscal de Coimbra, sito em Quinta das Canas, Lajes - 
3040 - 194 – Coimbra; 

g) No distrito de Évora: Seis (6) vagas para um vencimento correspondente à 3.ª posição 
remuneratória da carreira e categoria de Assistente Técnico, distribuídas pelos seguintes 
locais de trabalho: 

i.Três (3) no Comando Territorial de Évora, sito em Avenida Drº Francisco Barahona, 7005 
– 150; 
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ii.Duas (2) no Destacamento de Trânsito de Évora, sito em Avenida Drº Francisco Barahona, 
nº 35, 7000-756 – Évora; 

iii.Uma (1) no Destacamento de Ação Fiscal de Évora, sito em Rua da Rampa S/N - 7000 -  
655 – Évora; 

h) No distrito de Faro: Uma (1) vaga para um vencimento correspondente à 4.ª posição 
remuneratória da carreira e categoria de Assistente Técnico, no Comando Territorial de Faro, 
sito em Largo São Sebastião, nº 18, 8000-155 – Faro; 

i)  No distrito de Guarda: Cinco (5) vagas para um vencimento correspondente à 4.ª posição 
remuneratória da carreira e categoria de Assistente Técnico, no Comando Territorial da 
Guarda, sito, em Largo General Humberto Delgado, nº 20, 6301-856 – Guarda; 

j)  No distrito de Leiria: Três (3) vagas para um vencimento correspondente à 3.ª posição 
remuneratória da carreira e categoria de Assistente Técnico, no Comando Territorial de 
Leiria, sito em Largo de Santo Estêvão, nº 13, 2400-004 – Leiria; 

k) No distrito de Portalegre: Cinco (5) vagas para um vencimento correspondente à 3.ª posição 
remuneratória da carreira e categoria de Assistente Técnico, distribuídas pelos seguintes 
locais de trabalho: 

i.Uma (1) vaga no Destacamento Territorial de Elvas, sito em Avenida de Badajoz, 7350-
325 – Elvas; 

ii.Uma (1) vaga no Centro de Formação de Portalegre, sito em Avenida George Robinson, 
7300-070 Portalegre; 

iii.Uma (1) vaga no Destacamento Territorial de Portalegre, sito em Largo de Santo 
Agostinho, nº10, 7300-268 – Portalegre; 

iv.Uma (1) vaga no Destacamento Territorial de Nisa, sito em Rua C, Bairro da Cevadeira, 
6050-350 – Nisa; 

v.Uma (1) vaga no Destacamento Territorial de Ponte de Sôr, sito em Hortas do Laranjal, 
7400-127 – Ponte de Sôr; 

l)  No distrito do Porto: Uma (1) vaga para um vencimento correspondente à 3.ª posição 
remuneratória da carreira e categoria de Assistente Técnico, no Destacamento de Ação Fiscal 
do Porto, sito em Rua de Monchique, nº 47, 4050-394 Porto; 

m) No distrito de Santarém: Três (3) vagas para um vencimento correspondente à 5.ª posição 
remuneratória da carreira e categoria de Assistente Técnico, no Comando Territorial de 
Santarém, sito em Largo do Carmo, 2000-108 – Santarém; 

n) No distrito de Viana do Castelo: Cinco (5) vagas para um vencimento correspondente à 1.ª 
posição remuneratória da carreira e categoria de Assistente Técnico, no Comando Territorial 
de Viana do Castelo, sito em Rua de Monserrate, 100, 4901-859 – Viana do Castelo; 

o) No distrito de Vila Real: Duas (2) vagas para um vencimento correspondente à 3.ª posição 
remuneratória da carreira e categoria de Assistente Técnico, no Comando Territorial de Vila 
Real, sito em Avenida 1º de Maio, 5000-651 – Vila Real; 

p) No distrito de Viseu: Quatro (4) vagas para um vencimento correspondente à 4.ª posição 
remuneratória da carreira e categoria de Assistente Técnico, distribuídas pelos seguintes 
locais de trabalho: 
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i. Uma (1) no Destacamento Territorial de Lamego, sito em Rua Regimento de Infantaria, 
nº 9, 5100-147 – Lamego; 

ii. Uma (1) no Destacamento Territorial de Mangualde, sito em Rua Pintor José Maria de 
Almeida, 3530-091 – Mangualde; 

iii. Uma (1) no Destacamento Territorial de Moimenta da Beira, sito em Avª Externato 
Infante D. Henrique nº 176, 3620-306 – Moimenta da Beira; 

iv. Uma (1) no Destacamento Territorial de Santa Comba Dão, sito em Avª da Escola 
Secundária, 11, 3440-321 – Santa Comba Dão; 

q) Na Região Autónoma dos Açores: Duas (2) vagas para um vencimento correspondente à 5.ª 
posição remuneratória da carreira e categoria de Assistente Técnico, no Comando Territorial 
dos Açores, sito, em Largo Dr. Manuel Carreiro, 9504-514 - Ilha de São Miguel - Ponta 
Delgada. 

5. Prazo e forma de apresentação dos requerimentos: 
a) Prazo: 10 dias úteis a contar da data de publicação na Bolsa de Emprego Público; 
b) Formalização: a candidatura deve ser formalizada mediante requerimento dirigido ao Exmo. 

Comandante-Geral da Guarda Nacional Republicana, com a menção expressa da(s) vaga(s) a 
que se candidata, da modalidade de relação jurídica que detém, da carreira/categoria, posição 
e nível remuneratório e respetivo montante, funções desempenhadas, do endereço de correio 
eletrónico e contacto telefónico; 

c) Modo de apresentação: a candidatura deve ser apresentada dentro do prazo fixado, através da 
entrega pessoal no Comando da Administração dos Recursos Internos, sito na Rua Cruz de 
Santa Apolónia, n.º 16, - 1149-064 Lisboa, via eletrónica para o endereço cari@gnr.pt, ou ainda 
por correio postal registado para a morada atrás indicada, do respetivo requerimento, 
acompanhado dos seguintes documentos: Curriculum Vitae atualizado, datado e assinado; guia 
de vencimento; declaração emitida e validada pelo serviço, com indicação do vínculo detido e 
das funções que desempenha, bem como da respetiva natureza e duração; fotocópia dos 
documentos comprovativos das habilitações literárias. 

6. Remuneração: 
O vencimento a atribuir será definido tendo como referência o constante no ponto 4. do presente 
Aviso e nos termos das disposições conjugadas da LTFP com o disposto no n.º 1 do artigo 20.º e 
n.º 1 do artigo 25.º, ambos da Lei n.º 114/2017, de 29 de dezembro. 

7. Métodos de seleção: 
A seleção dos trabalhadores será efetuada com base na análise curricular e entrevista profissional 
de seleção.  
A referida análise curricular tem caráter eliminatório, apenas os trabalhadores pré-selecionados 
serão contactados para a realização da referida entrevista profissional de seleção. 

8. Composição do Júri:  
a) Presidente: João Nuno Alberto dos Santos Faria, Coronel de Infantaria, Diretor da Direção de 

Recursos Humanos; 
b) Vogais Efetivos: 

i. 1.º Vogal: Pedro Daniel Macedo Fernandes, Major de Infantaria, Chefe da Divisão 
Administração de Recursos Humanos, em substituição; 
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ii. 2.º Vogal: Duarte Miguel Nunes Freire, Major de Administração, Chefe da Divisão de 
Abonos. 

c) Vogais Suplentes: 
i. 1.º Vogal: José Alberto Oliva Biscaia, Capitão de Infantaria, Chefe da Repartição de 

Civis (RCiv); 
ii. 2.º Vogal: Carlos Alberto Sousa Ramos Morais, Sargento-ajudante de Infantaria, 

Adjunto da RCiv. 

 
Quartel em Lisboa, Carmo, 11 de janeiro de 2018 

O Comandante-Geral 

Manuel Mateus Costa da Silva Couto 

Tenente-General 


