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Diário da República, 2.ª série PARTE D

 TRIBUNAL DE CONTAS

Direção-Geral

Aviso n.º 332/2021

Sumário: Listas de classificação final dos candidatos, homologada, referente ao concurso interno 
de ingresso da carreira unicategorial de auditor do corpo especial de fiscalização e 
controlo, dos mapas de pessoal da DGTC-Sede e SRMTC.

Nos termos do disposto nos n.os 1 e 3 do artigo 39.º e nas alíneas b) e c) do n.º 1 do artigo 40.º 
do Decreto -Lei n.º 204/98, de 11 de julho, ficam notificados os candidatos admitidos ao concurso 
interno de ingresso para provimento de 25 postos de trabalho vagos da carreira unicategorial de 
auditor do corpo especial de fiscalização e controlo do mapa de pessoal da Direcção -Geral do 
Tribunal de Contas (DGTC -Sede) e 3 postos vagos da mesma carreira do mapa de pessoal do 
Serviço de Apoio da Secção Regional da Madeira do Tribunal de Contas(SRMTC), aberto pelo Aviso 
n.º 11524/2019, publicado no Diário da República n.º 134, 2.ª série, de 16 de julho de 2019, que 
se encontram publicitadas na página eletrónica do Tribunal de Contas www.tcontas.pt — Recursos 
Humanos — Ofertas de Emprego e afixadas no serviço as Listas de Classificação Final ao referido 
procedimento, homologadas por despacho proferido por Sua Excelência o Conselheiro Presidente 
do Tribunal de Contas em 10 de dezembro de 2020.

Do despacho de homologação não cabe recurso hierárquico, com efeito suspensivo, nos ter-
mos do disposto no n.º 2 do artigo 43.º do Decreto -Lei n.º 204/98, de 11 de julho, e na alínea a) do 
n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 98/97, de 26 de agosto, uma vez que o mesmo foi proferido por Sua 
Excelência o Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas.

O processo de concurso está disponível para consulta, mediante prévia marcação, na Secção 
de Pessoal da DGTC -Sede, sita na Avenida da República, n.º 65, 1050 -189 Lisboa, ou na sede da 
SRMTC, sita na Rua do Esmeraldo, n.º 24, 9004-554 Funchal, entre as 10H00 e as 16H00.

Quaisquer esclarecimentos relacionados com este aviso poderão ser obtidos na Secção de 
Pessoal da DGTC -Sede ou nos serviços de pessoal da SRMTC, ou por via eletrónica para os en-
dereços sec.pessoal@tcontas.pt e srm@tcontas.pt, respetivamente.

17 de dezembro de 2020. — O Diretor -Geral, Paulo Nogueira da Costa. 
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