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Para efeitos do disposto nos n.º 4 e n.º 5 do artigo 28.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, alterada 

e republicada pela Portaria n.º 12-A/2021, de 11 de janeiro e em antecipação à publicação do respetivo 

Aviso no Diário da Republica, informam-se  os interessados que as listas de ordenação final dos candidatos 

aprovados no 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, foram homologadas por despacho de 

13/03/2023 da Diretora-Geral da AT, encontrando-se disponíveis 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 e nas instalações da 

AT, sitas na Rua da Prata n.º 20-22 em Lisboa. 

 

Os candidatos que apresentaram alegações em sede de audiência prévia aos resultados da EPS serão 

notificados via email da respetiva apreciação do júri. 

 

Informam-se ainda os interessados que será, de imediato, iniciado o processo de recrutamento dos 

candidatos aprovados nos termos do artigo 29.º da mesma Portaria, recomendando-se a leitura atenta das 

informações divulgadas nesta data na página do concurso do Portal das Finanças acima indicada. 

 

 

 

DSGRH/DRM, 17 de março de 2023. 

 

A Subdiretora-Geral 
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