
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
Rua Ivone Silva, Lote 6 - 1050-124 Lisboa – Portugal 
T. +351 211 140 200 \ F. +351 211 140 830 
www.srij.turismodeportugal.pt \ info.srij@turismodeportugal.pt 

 

 

Esclarecimento (IX) 

 

CONVOCATÓRIA PARA A ENTREVISTA PROFISSIONAL DE SELEÇÃO: Referência B — 1 (um) Inspetor 

de Jogos para a área de segurança; Referência C — 2 (dois) Inspetores de Jogos para a área de 

gestão de infraestrutura de tecnologias de informação; Referência D — 1 (um) Inspetor de Jogos 

para a área de desenvolvimento de software. 

 

1 - Sem prejuízo da notificação dos candidatos efetuada por e-mail no dia 16 de junho de 2016, 
disponibilizam-se as listas anexas nas quais constam os candidatos convocados para a realização do 
segundo método de seleção do concurso, que consiste na entrevista profissional de seleção. 

2 - Os candidatos deverão estar presentes nas instalações do Serviço de Inspeção de Jogos, sitas na 
Rua Ivone Silva, Lote 6 – Edifício ARCIS – 10.º Piso, em Lisboa, na hora e datas indicados nas 
referidas listas munidos de bilhete de identidade, cartão do cidadão ou outro documento de 
identificação válido, com fotografia. 

3 - Mais se divulgam as listas dos candidatos convocados para a Entrevista Profissional de Seleção, 
para cada uma das 3 Referências: 

 
Referência B — 1 (um) Inspetor de Jogos para a área de segurança  
 
Referência C — 2 (dois) Inspetores de Jogos para a área de gestão de infraestrutura de tecnologias 
de informação  
 

Referência D — 1 (um) Inspetor de Jogos para a área de desenvolvimento desoftware  
 
 

4 –As datas e horas exatas para a realização da Entrevista Profissional de Seleção, aplicável aos 
candidatos aprovados na Prova de Conhecimentos, atinente à Referência A — 4 (quatro) Inspetores 
de Jogos para a área de monitorização e inspeção do jogo online e à Referência E — 2 (dois) 
Inspetores de Jogos para a área de regulamentação do jogo, serão oportunamente notificadas aos 
candidatos através de publicação em Diário da República, bem como disponibilizadas na página 
eletrónica do Instituto — http://www.turismodeportugal.pt e do Serviço de Regulação e Inspeção 
de Jogos —http://www.srij.turismodeportugal.pt. 
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Esclarecimento (X) 

CONVOCATÓRIA PARA A ENTREVISTA PROFISSIONAL DE SELEÇÃO -Referência A — 4 (quatro) 
Inspetores de Jogos para a área de monitorização e inspeção do jogo online e à Referência E — 2 
(dois) Inspetores de Jogos para a área de regulamentação do jogo. 

1 - Informa-se que foi hoje publicado no Diário da República, II série, n.º 121, de 27-06-2016, 
o Aviso n.º 8017/2016 de convocação para realização da Entrevista Profissional de Seleção. 

2 - Pelo referido aviso procede-se à notificação dos candidatos admitidos na prova escrita de 
conhecimentos para a realização de entrevista profissional de seleção  na data e horas indicadas 
para cada candidato nas respetivas listas. 

3 - Instruções a observar: 

a) Os candidatos deverão estar presentes nas instalações do Serviço de Inspeção de Jogos, sitas na 
Rua Ivone Silva, Lote 6 — Edifício ARCIS — 10.º Piso, em Lisboa, na data e horário indicados para 
cada candidato; 

b) Os candidatos deverão ser portadores de bilhete de identidade, cartão do cidadão ou outro 
documento de identificação válido, com fotografia, sob pena de não poderem realizar a prova; 

c)  A Entrevista Profissional de Seleção terá a duração máxima de 20 (vinte) minutos; 

d) Os candidatos deverão estar presentes à hora indicada, sob pena de ficarem eliminados; 

e) A data apresentada não é passível de alteração a não ser por razões de doença comprovada por 
documento hospitalar ou Centro de Saúde. 

 
 
4 - Mais se divulgam as listas dos candidatos convocados para a Entrevista Profissional de Seleção, 
para cada uma das 2 Referências: 

Referência A — 4 (quatro) Inspetores de Jogos para a área de monitorização e inspeção do jogo 
online 
 
Referência E — 2 (dois) Inspetores de Jogos para a área de regulamentação do jogo 

 
5- O endereço de e-mail recrutamento@turismodeportugal.pt estará disponível para todos os 
esclarecimentos que julgarem necessários. 


