
S.  R. 
MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA 

GUARDA NACIONAL REPUBLICANA 

COMANDO TERRITORIAL DE LEIRIA 

DESTACAMENTO TERRITORIAL DE LEIRIA 

NÚCLEO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL 

 

AVISO 
A GUARDA NACIONAL REPUBLICANA ENCONTRA-SE A RECRUTAR CANDIDATOS PARA 

INTEGRAREM AS GUARNIÇÕES DOS POSTOS DE VIGIA, CUJO FUNCIONAMENTO SERÁ ENTRE 

29 DE JUNHO DE 2022 E 15 DE OUTUBRO DE 2022. 

 
São requisitos obrigatórios para a constituição de relação jurídica:  
a) Nacionalidade Portuguesa, quando não dispensada pela Constituição, convenção 
internacional ou lei especial;  
b) 18 anos de idade completos, no início do contrato, até ao limite de 69 anos, à data do términus 
do contrato, comprovado pelo documento de identificação;  
c) Robustez física e perfil psíquico indispensáveis ao exercício das funções, comprovado com 
declaração médica ou de igual valor, conforme estipulado no n.º 1, do artigo 1.º do Decreto-Lei 
n.º 242/2009, de 16 de setembro;  
d) Cumprimento das leis de vacinação obrigatória;  
e) Não ter antecedentes criminais;  
f) Inexistência de qualquer inibição do exercício de funções públicas e/ou interdição para o 
exercício daquelas que se propõe desempenhar;  
g) Inexistência de qualquer vínculo laboral com outra entidade privada ou pública;  
h) Disponibilidade para todo o período de atividade do Posto de Vigia para o qual se candidata 
e para os que se situem no mesmo concelho. 
 
São critérios preferenciais:  
a) Possuir experiência como operador do Posto de Vigia, com todas as informações de 
desempenho boa ou muito boa;  
b) Não ter sido condenado em processo disciplinar, no exercício de funções públicas, nos últimos 
5 anos;  
c) Ser conhecedor da área do Posto de Vigia para o qual se candidata;  
d) Possuir telemóvel próprio;  
e) Possuir meio de transporte próprio;  
f) Ter idade compreendida entre os 25 e os 65 anos, à data do términus do contrato, 
comprovado pelo documento de identificação;  
g) Habilitação ou formação profissional em áreas com interesse para o desempenho das 
funções.  



A CANDIDATURA É FORMALIZADA MEDIANTE PREENCHIMENTO DE FORMULÁRIO PRÓPRIO, 
COM LETRA DE IMPRENSA, DISPONIBILIZADO GRATUITAMENTE NOS POSTOS TERRITORIAIS 
DA GNR, QUE DEVE SER ACOMPANHADO, SOB PENA DE EXCLUSÃO, DOS SEGUINTES 
DOCUMENTOS: 

• Fotocópia do documento de identificação (C.C ou B.I.), do cartão de 
contribuinte, segurança social e do número de utente de saúde; 

• Declaração médica ou documento de igual valor; 

• Fotocópia do boletim de vacinas; 

• Comprovativo do IBAN onde conste o nome do candidato. 
Além dos documentos acima indicados, poderão ainda ser entregues com o formulário de 
candidatura os seguintes documentos: 

• Fotocópia do certificado de habilitações ou outro documento idóneo, 
legalmente reconhecido para o efeito, quando superior à escolaridade obrigatória; 

• Fotocópia dos comprovativos de ações de formação profissional, com interesse 
para o desempenho das funções. 

 
IDENTIFICAÇÃO DOS POSTOS DE VIGIA E VAGAS EXISTENTES 

 
 

O Chefe do Núcleo de Proteção Ambiental 
 
 
 
 
 

Ricardo Miguel Almada Nogueira 
1.º Sargento de Cavalaria 

Designação Concelho Freguesia Lat (WGS84) Long (WGS84) 
Vagas 

Disponíveis 

PEDRÓGÃO Leiria Coimbrão 39º54'43.9''N 8º55'54.7''W 1 

CRASTINHA 
Marinha 

Grande 
Vieira de Leiria 39º49'52.5''N 8º58'15.4''W 3 

FACHO 
Marinha 

Grande 
Marinha Grande 39º42'55.1''N 9º00'03.2''W 3 

MAUNÇA Batalha Reguengo do Fétal 39º40'20.5''N 8º45'30''W 1 
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