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FINANÇAS - AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA
Aviso n.º 5114/2017, de 10 de maio
Nos termos do disposto no n.º 4 da parte II do Regulamento de Avaliação Permanente do pessoal do
Grupo de Administração Tributária, notificam-se os interessados que não tendo havido alegações ao
projeto de classificação do teste previsto no n.º 3.4 do Regulamento realizado em 11/02/2017 e respetiva
final da avaliação permanente, do ciclo de avaliação para técnico de administração tributária nível 2 do
grau 4 do GAT, resultante da aplicação do disposto no n.º 3.5 do Regulamento, o mesmo foi convertido
em lista definitiva tendo sido homologada por despacho de 07/04/2017 da Diretora-Geral da AT, a qual
se encontra disponível para consulta na página da intranet em: área pessoal/Recrutamento e
Progressao/Concursos/Mudanca de Nivel.
Da homologação da lista de classificação final podem os interessados interpor recurso hierárquico para o
Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, no prazo de dez dias úteis a contar do dia imediato ao da
publicação do presente Aviso, o qual deverá ser remetido pelo correio, em carta registada, para a Av.
Infante D. Henrique n.º 1, 1149-009 Lisboa, ou entregues pessoalmente na mesma morada, devendo,
em ambos os casos, os recursos dar entrada no Serviço até ao último dia do prazo acima referido.
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