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PARTE D

 TRIBUNAL DE CONTAS

Direção-Geral

Aviso (extrato) n.º 12497-A/2018
Nos termos do disposto na alínea b) do n.º 2 do artigo 34.º do Decreto-

-Lei n.º 204/98, de 11 de julho, ficam notificados os candidatos admitidos 
ao concurso externo de admissão ao estágio de ingresso na carreira 
de técnico verificador superior para preenchimento de 30 postos de 
trabalho, aberto pelo aviso n.º 3299/2018, publicado no Diário da Re-
pública n.º 51, 2.ª série, de 13 de março de 2018, de que o método de 
seleção Prova Escrita de Conhecimentos se realizará no próximo dia 
29 de setembro, sábado, nas instalações da Faculdade de Direito da 
Universidade de Lisboa, à Alameda da Universidade, com entrada pela 
Rua Prof. António Flores.

Devem os candidatos admitidos, munidos de documento de identi-
ficação com fotografia (CC/BI, Passaporte, Carta condução) válido, 

comparecer naquele local, pelas 08H45, sendo a chamada efetuada a 
partir das 09H00 e tendo a Prova início às 10H00. A não apresentação 
do referido documento de identificação determinará a não admissão 
do candidato àquele método de seleção, por não comprovação da sua 
identidade.

Os candidatos portadores de deficiência deverão contactar o júri, até 
dia 13 de setembro, através do endereço questoesconctvs@tcontas.pt, a 
fim de operacionalizar as condições necessárias à realização da Prova.

Os candidatos deverão aceder à página eletrónica do Tribunal de 
Contas www.tcontas.pt >Recursos Humanos>Ofertas de Emprego, onde 
se encontram disponibilizadas as Regras que presidirão à realização da 
Prova Escrita de Conhecimentos.

Quaisquer esclarecimentos relacionados com este aviso poderão ser 
obtidos na Secção de Pessoal da DGTC, ou pedidos por via eletrónica 
para o endereço questoesconctvs@tcontas.pt.

25 de agosto de 2018. — A Subdiretora -Geral, Márcia Vala.
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