
Por que devo participar da An Garda Síochána?
O policiamento é um trabalho excitante com demandas únicas. É um papel desa�ador e emocionante e que 
apresenta continuamente experiências novas e interessantes.

O policiamento moderno envolve muito mais do que a prevenção do crime. Reduzir o medo do crime e 
trabalhar em parceria com as comunidades são as chaves para fazer uma diferença positiva e melhorar a 
qualidade de vida de todos os cidadãos.

Como membro da An Garda Síochána, você atuará na linha de frente, apoiando vítimas e testemunhas, 
transmitindo segurança e con�ança. Você também estará em condições de contribuir proativamente para 
sua área, construindo relacionamentos e con�ança dentro da comunidade.

Seu treinamento fornecerá todas as ferramentas necessárias para desempenhar as funções e tarefas 
necessárias para policiar uma sociedade cada vez mais diversi�cada. O policiamento é intrinsecamente 
recompensador e você também recebe um salário negociável com subsídios atraentes. 

Para chegar ao período de estagiário, no entanto, você deve passar por um rigoroso processo de seleção, 
projetado para avaliar se você possui as qualidades necessárias para se tornar um membro de sucesso da An 
Garda Síochána.

Após o treinamento, uma carreira na An Garda Síochána apresenta oportunidades de trabalho em uma 
ampla variedade de campos, incluindo funções regulares de policiamento ou unidades mais especializadas, 
como Policiamento Comunitário, Policiamento Rodoviário, Ordem Pública, Deveres de Detetive, Investigação 
do Crime Organizado, Fraude e Delitos de Drogas.

A An Garda Síochána está empenhada em criar um serviço de policiamento que seja totalmente 
representativo de todas as diversas comunidades da Irlanda e encoraje ativamente as candidaturas de 
todos os candidatos elegíveis.

A DIFERENÇA 
É VOCÊ

Você já pensou em uma carreira
com An Garda Síochána? 
An Garda Síochána está procurando candidatos com uma ampla 
gama de conjuntos de habilidades - precisamos das habilidades 
que VOCÊ tem.

Nós encorajamos VOCÊ e pessoas de todas as esferas da vida a se 
juntarem a nós para que representamos melhor todas as 
comunidades que servimos.

Estamos à procura da diversidade que VOCÊ representa.
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A DIFERENÇA 
É VOCÊ

Para ser elegível para a seleção como Estagiário Garda , o 
candidato deve: 

Seja de bom caráter.

Ser certi�cado por um médico registrado (nomeado pelo Comissário) 
gozar de boa saúde, de boa constituição e de física e mentalmente ao 
desempenho das funções de um membro do serviço.

Ter passado em um Teste de Competência Física e outros testes que 
possam ser determinados pelo Comissário.

Ter entre 18 e 34 anos. 
(Ter 18 anos, mas não 35 anos à meia-noite de 16 de março de 2022 ainda).

Ser nacional de um Estado-Membro da UE, de um Estado do EEE, do Reino 
Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte ou da Confederação Suíça ou 
um refugiado, ou familiar de tal pessoa, em relação ao qual esteja em vigor 
uma declaração de refugiado e continua a vigorar durante toda a duração 
do processo de seleção e admissão do Garda Recruit, ou de uma pessoa com 
proteção subsidiária, ou de um familiar dessa pessoa, em relação ao qual 
uma declaração de proteção subsidiária esteja em vigor e continue em 
vigor, vigor durante todo o processo de seleção e admissão do Garda 
Recruit, ou tenha tido um período de residência contínua de um ano no 
Estado e, durante os 8 anos imediatamente anteriores a esse período, tenha 
tido uma residência legal total no Estado na quantidade de 4 anos.

Ter obtido um certi�cado de Conclusão do Ensino Médio com um 
grau D3 ou O6 mínimo em cinco disciplinas no Nível Regular, ou 
possuir uma distinção Maior de Nível 5 (120 créditos) no Quadro Nacional de 
Quali�cações (NFQ), ou possuir uma quali�cação reconhecida (no Nível 5 ou 
superior), considerada comparável às quali�cações acima mencionadas, 
conforme determinado pela Qualidade e Quali�cações Irlanda (QQI).

Ser pro�ciente na língua irlandesa e/ou na língua inglesa.

Deve ter renunciado a todos os empregos anteriores antes da 
entrada no Garda College e não pode estar em pausa na carreira 
de qualquer emprego na entrada.
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