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Legislação 
Diploma - Despacho n.º 17093/2005, 9 de agosto  

Estado: vigente 

Resumo: Programa de provas de conhecimentos gerais a utilizar nos concursos de admissão a estágio 
para ingresso na categoria de técnico de administração tributária-adjunto, nível 1, do grau 2 do grupo de 
administração tributária (GAT) do quadro de pessoal da Direcção-Geral dos Impostos. 

Publicação: Diário da República n.º 152/2005, Série II de 2005-08-09, páginas 11309 - 11309 

Legislação associada: - 

Histórico de alterações: - 

Ver - original do DR 

 

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS E DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - DIRECÇÃO-GERAL DA 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

Despacho n.º 17093/2005, 9 de agosto 

Nos termos do disposto nos n.os 1 e 4 do artigo 21.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, é 
aprovado o programa de provas de conhecimentos gerais a utilizar nos concursos de admissão a estágio 
para ingresso na categoria de técnico de administração tributária-adjunto nível 1, do grau 2 do grupo de 
administração tributária (GAT) do quadro de pessoal da Direcção-Geral dos Impostos constante do 
anexo ao presente despacho e do qual faz parte integrante. 

19 de Julho de 2005. - O Director-Geral, em substituição, José Canteiro. 

 

ANEXO 

Programa de provas de conhecimentos gerais a utilizar nos concursos de admissão a estágio para 
ingresso na categoria de técnico de administração tributária-adjunto, nível 1, do grau 2 do grupo de 
administração tributária (GAT) do quadro de pessoal da Direcção-Geral dos Impostos. 

1 - Conhecimentos ao nível do 12.º ano de escolaridade fazendo apelo aos conhecimentos adquiridos no 
âmbito escolar e aos resultantes da vivência do cidadão comum que visam avaliar as capacidades dos 
candidatos ao nível do raciocínio matemático e da compreensão da linguagem escrita, bem como à 
organização e funcionamento das instituições políticas e administrativas nacionais e ao sistema 
institucional e tratados da União Europeia. 

2 - Deontologia do serviço público. 

3 - Código do Procedimento Administrativo. 

4 - Estrutura, atribuições e competências da DGCI. 

https://dre.pt/application/file/a/1493861

