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Legislação 
Diploma - Aviso n.º 11246/2020, de 5 de agosto  

Estado: vigente 

Resumo: Homologação da lista de classificação final do ciclo de avaliação permanente para mudança 
para o nível 2 do grau 4, da categoria de inspetor tributário. 

Publicação: Diário da República n.º 151/2020, Série II de 2020-08-05, páginas 24 - 24 

Legislação associada: - 

Histórico de alterações: - 

Nota: Não dispensa a consulta do diploma original publicado no Diário da República Eletrónico. 

 

FINANÇAS - AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA 

Aviso n.º 11246/2020, de 5 de agosto  

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 a classificação final do ciclo de 
avaliação permanente para mudança para o nível 2 do grau 4, da categoria de inspetor tributário, 
destinado aos trabalhadores abrangidos pelo n.º 3.7 do Regulamento (ex-ITE 1000) foi homologada por 
despacho de 13/07/2020 da Diretora-Geral da AT, a qual se encontra disponível para consulta na página 
da intranet em: área pessoal/Recrutamento e Progressão/Concursos/ 

Mudança de Nível. 

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, devendo os recursos dar entrada no Serviço até ao último 
dia do prazo acima referido. 

13/07/2020. - O Chefe de Divisão, Manuel Pinheiro. 

https://dre.pt/application/conteudo/139563577

