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AVISO 

 

1. Notificam-se os interessados que, na sequência das alegações apresentadas em sede de 

audiência prévia ao projeto de classificação da prova de conhecimentos do procedimento 

concursal comum de recrutamento para preenchimento de 180 postos de trabalho em regime de 

nomeação para a carreira de Inspeção e Auditoria Tributária e Aduaneira/categoria de Inspetor 

Tributário e Aduaneiro do mapa de pessoal da Autoridade Tributária e Aduaneira (AT), publicitado 

através do Aviso n.º 4012/2022, publicado no Diário da República, 2.ª Série, n.º 39 de 24/02/2022, 

com publicitação na BEP (OE202202/0861) a 25/02/2022, foi o mesmo alterado e aprovada a lista  

de classificação da prova de conhecimentos, a qual se encontra disponível para consulta na página 

eletrónica da AT em https://www.portaldasfinancas.gov.pt/ em 

https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/at/Pages/recrutamento-de-pessoal.aspx separador 4 - 

Procedimento concursal para carreira de Inspeção e Auditoria Tributária e Aduaneira. 

 

1.1 A alteração da lista de classificação da prova de conhecimentos decorre da decisão do júri cujos 

fundamentos se transcrevem: “Em face das apreciações efetuadas às alegações dos candidatos 

o júri considerou, relativamente á questão 29, que a formulação da mesma poderia induzir os 

candidatos a concluir que nenhuma das opções apresentadas no teste estava correta, pelo que 

deliberou valorar como certa qualquer das opções tomadas pelos candidatos, bem como a não 

resposta, não sendo efetuado qualquer desconto por resposta errada. Em resultado desta 

deliberação foram recalculadas as classificações e reelaborada a lista final da Referência A”. 

 

1.2 Os candidatos que apresentaram alegações em sede de audiência prévia são notificados, através 

de email, dos fundamentos da respetiva decisão. 

 

2. Conforme consta no ponto 3.1 do Aviso de 02/11/2022 referente à convocatória dos candidatos 

para a realização do método de seleção avaliação psicológica, divulgado na página do Portal das 

Finanças acima indicada, os candidatos que passaram agora a constar como aprovados neste 

primeiro método de seleção e que se incluem no limite referido no ponto 16.5 do Aviso de abertura, 

ficam desde já convocados para a realização da Avaliação Psicológica, a qual decorrerá no dia 21 

de novembro de 2022, no período da tarde, nas instalações da AT, sitas no Campo dos Mártires 

da Pátria, n.º 3, em Lisboa. 

 
2.1 A lista com a identificação dos candidatos e hora de início da AP encontra-se publicitada na página 

eletrónica da AT acima referida. 
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2.2 Recomenda-se aos candidatos a leitura atenta do Aviso de 02/11/2022, bem como as demais 

instruções para a realização da AP constantes dos pontos 3 a 3.2 do presente Aviso. 

 

3. Em aditamento ao Aviso de 02/11/2022 e no que respeita às instruções de realização da AP, 

informa-se que não é permitida a utilização de qualquer tipo de aparelho eletrónico do candidato, 

nomeadamente telemóveis ou outros equipamentos, os quais devem permanecer desligados. 

 

3.1 Atento o número de candidatos envolvidos no procedimento, reitera-se a recomendação para que 

compareçam no local de realização da AP com a antecedência mínima de 30 minutos 

relativamente à hora de início indicada na lista divulgada no Portal da Finanças. 

 

3.2 Alerta-se para o facto de um eventual atraso dos candidatos ter implicações na realização da AP, 

não sendo, conforme informado anteriormente, admitidos reagendamentos. 

 

 

 

DSGRH/DRM, 10 de novembro de 2022. 

 

 

O Chefe de Divisão 

 

Manuel Pinheiro 
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