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Querendo, poderão os candidatos pronunciar -se, em sede de audiência 
dos interessados, nos termos dos artigos 121.º e 122.º do Código do 
Procedimento Administrativo, no prazo de 10 dias úteis a contar da data 
de publicação do presente aviso no Diário da República.

Para o efeito deve ser utilizado o formulário tipo disponibilizado na 
página eletrónica da Secretaria -Geral do Ministério das Finanças, no 
endereço www.sgmf.pt, na área “procedimentos -a -decorrer”.

2 — Decorrida a fase de audiência referida no número anterior, os can-
didatos aprovados serão convocados por e -mail, nos termos previstos na 
alínea a) do n.º 3 do artigo 30.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, 
para a aplicação do segundo método de seleção, entrevista profissional de 
seleção, com a indicação do local, data e horário para o efeito.

3 — Nos termos do disposto no n.º 4 do artigo 13.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, a entrevista profissional de seleção é 
pública, podendo a ela assistir todos os interessados, sendo o local, data 
e hora da sua realização afixados em local visível e público da Secretaria-
-Geral do Ministério das Finanças, Rua da Alfândega n.º 5, em Lisboa, 
encontrando -se igualmente disponível na respetiva página eletrónica, 
em www.sgmf.pt, na área “procedimentos -a -decorrer“.

4 — O processo está disponível, para consulta dos interessados, no 
Núcleo de Acidentes de Trabalho e Doenças Profissionais da Secretaria-
-Geral do Ministério das Finanças, das 10 às 12 horas e 30 minutos e 
das 14 às 16 horas e 30 minutos.

2 de maio de 2017. — O Secretário -Geral -Adjunto do Ministério das 
Finanças, Adérito Duarte Simões Tostão.

310472703 

 Aviso n.º 5712/2017
1 — Nos termos do disposto nos artigos 30.º, n.º 3, alínea d), e 36.º, 

n.os 4 a 6, todos da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, torna-se pú-
blico que, por despacho do Secretário-Geral do Ministério das Finanças, 
de 20 de abril de 2017, foi homologada a lista unitária de ordenação final 
do procedimento concursal comum aberto pelo Aviso n.º 14663/2016, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 225, de 23 de novembro 
de 2016, para o preenchimento de um (1) posto de trabalho do mapa de 
pessoal da Secretaria-Geral do Ministério das Finanças, da carreira e 
categoria de Assistente Técnico, na modalidade de contrato de trabalho 
em funções públicas por tempo indeterminado.

2 — Do despacho de homologação da referida lista pode ser interposto 
recurso hierárquico para o Ministro das Finanças, nos termos do disposto 
no n.º 3 do artigo 39.º da referida Portaria.

3 — A lista homologada encontra-se afixada no “local de estilo” da 
Secretaria-Geral do Ministério das Finanças, Rua da Alfândega n.º 5, 
em Lisboa, encontrando-se igualmente disponível na respetiva página 
eletrónica, em www.sgmf.pt na área “procedimentos-a-decorrer”.

2 de maio de 2017. — O Secretário-Geral-Adjunto do Ministério das 
Finanças, Adérito Duarte Simões Tostão.

310472858 

 Autoridade Tributária e Aduaneira

Aviso n.º 5713/2017
Nos termos do disposto no artigo 43.º do Decreto -Lei n.º 204/98, 

de 11/07, notificam -se os inspetores tributários estagiários admitidos 
na sequência de aprovação no concurso interno aberto por aviso pu-
blicado no D.R. 2.ª série n.º 225, de 21.11.2012, que, na sequência 
da apreciação das alegações apresentadas pelos candidatos em sede 
de audiência prévia, foi homologada por despacho de 19/05/2017 da 
Diretora -Geral da AT, a lista de classificação final de estágio para in-
gresso na categoria de inspetor tributário do grau 4 do GAT, resul-
tante da média prevista no artigo 12.º do Regulamento de estágio e 
do disposto no artigo 30.º do Decreto -Lei n.º 557/99, de 17/12, com 
as alterações introduzidas pelo Decreto -Lei n.º 17/2017, de 10/02, a 
qual se encontra disponível para consulta na página da intranet, em: 
Área pessoal>Recrutamento e progressão>Recrutamento>Trabalhadores.

Conforme previsto no n.º 2 do artigo 43.º do Decreto -Lei n.º 204/98, 
de 11/07, da homologação da lista cabe recurso hierárquico, com efeitos 
suspensivos, para o Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, no prazo 
de dez dias úteis, a contar do dia útil seguinte ao da publicação do pre-
sente Aviso no D.R., o qual deverá ser remetido pelo correio, em carta 
registada, para a Av. Infante D. Henrique n.º 1, 1149 -009 Lisboa, ou en-
tregue pessoalmente na mesma morada, devendo, em ambos os casos, os 
recursos dar entrada no Serviço até ao último dia do prazo acima referido.

Informa -se ainda que os candidatos que não obtiveram média igual 
ou superior a 9,5 valores nos dois testes realizados durante o estágio, 
da qual já anteriormente interpuseram recurso hierárquico, não poderão 
recorrer novamente da classificação obtida nos referidos testes, podendo 

fazê -lo apenas relativamente aos restantes fatores que integram a clas-
sificação final de estágio.

19/05/2017. — O Chefe de Divisão, Manuel Pinheiro.
310510781 

 Direção-Geral da Administração 
e do Emprego Público

Despacho (extrato) n.º 4413/2017
Em cumprimento do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 4.º da 

Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna -se público que, por despacho 
da Senhora Diretora -Geral, da Direção -Geral da Administração e do 
Emprego Público, foram renovadas, pelo período de 3 anos, nos ter-
mos dos artigos 23.º e 24.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, atual 
redação, as seguintes comissões de serviço: Licenciada Esmeralda 
da Conceição Tavares Carvalho, como Diretora do Departamento de 
Gestão de Sistemas de Informação, com efeitos a partir de 1 de abril 
de 2017; Licenciada Joana Margarida Gomes Pinto Simões, como 
Chefe de Divisão de Recolha de Análise de Dados Estatísticos, do 
Departamento de Estatística do Emprego Público, com efeitos a partir 
de 6 de junho de 2017.

2 de maio de 2017. — A Subdiretora -Geral, Sílvia Gonçalves Esteves.
310470354 

 Direção-Geral da Qualificação dos Trabalhadores 
em Funções Públicas

Aviso n.º 5714/2017
Ao abrigo da alínea d) do n.º 1 do artigo 4.º do Anexo da Lei 

n.º 35/2014, de 20 de junho, que aprovou a Lei Geral do Trabalho em 
Funções Públicas (LTFP), na sua redação atual, torna -se público que a 
trabalhadora em funções públicas, Cristina Maria Rodrigues Fernandes, 
que se encontrava em situação de requalificação, afeta à Direção -Geral 
da Qualificação dos Trabalhadores em Funções Públicas (INA), cessou 
o vínculo de emprego público por tempo indeterminado nos termos do 
n.º 7 do artigo 262.º do Anexo da LTFP, por motivos de rescisão por 
mútuo acordo, com efeitos a 31 de dezembro de 2016.

2 de maio de 2017. — A Diretora -Geral, Elisabete Reis de Carvalho.
310469983 

 Aviso n.º 5715/2017
Por despacho de 3 de março de 2017 da Senhora Secretária de Estado 

da Administração e do Emprego Público no âmbito das competências de-
legadas pelo Despacho de delegação de competências n.º 384/2016, de 24 
de fevereiro, do Senhor Ministro das Finanças, e por despacho d de 14 de 
março de 2017 da Senhora Secretária de Estado dos Assuntos Europeus 
no âmbito das competências delegadas pelo Despacho de delegação de 
competências n.º 1478/2016, de 1 de fevereiro, do Senhor Ministro dos 
Negócios Estrangeiros, ponderada a verificação do interesse público e 
da conveniência do serviço, foi concedida a Cristina Julieta Almendra 
Castro Ribeiro, da carreira técnica superior, afeta à Direção -Geral de 
Qualificação dos Trabalhadores em Funções Públicas, em situação de 
requalificação, licença sem remuneração para o exercício de funções no 
Food and Agriculture Organization of the United Nations — FAO, com 
início a 6 de julho de 2016 e termo a 5 de junho de 2017, nos termos das 
disposições conjugadas dos artigos 281.º e 283.º ambos do Anexo da Lei 
Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, 
de 20 de junho, na sua redação atual.

2 de maio de 2017. — A Diretora-Geral, Elisabete Reis de Carvalho.
310470224 

 Aviso n.º 5716/2017
Ao abrigo da alínea d) do n.º 1 do artigo 4.º do Anexo da Lei n.º 35/2014, 

de 20 de junho, que aprovou a Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas 
(LTFP), na sua redação atual, torna -se público que o trabalhador em funções 
públicas, Francisco Manuel Ferreira Matildes, que se encontrava em situação 
de requalificação, afeto à Direção -Geral da Qualificação dos Trabalhadores 
em Funções Públicas (INA), cessou o vínculo de emprego público por tempo 
indeterminado nos termos do n.º 7 do artigo 262.º do Anexo da LTFP, por 
motivos de rescisão por mútuo acordo, com efeitos a 28 de fevereiro de 2017.

2 de maio de 2017. — A Diretora -Geral, Elisabete Reis de Carvalho.
310470046 


