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PARTE D

 TRIBUNAL DE CONTAS

Direção-Geral

Aviso (extrato) n.º 10429-A/2018

Concurso externo de admissão ao estágio de ingresso na carreira de 
técnico verificador superior, para o preenchimento de 30 postos de 
trabalho, da categoria de técnico verificador superior de 2.ºª classe, 
do corpo especial de fiscalização e controlo do mapa de pessoal 
da Direção -Geral do Tribunal de Contas, publicitado pelo Aviso 
n.º 3299/2018, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 51, 
de 13 de março de 2018. Notificação. Recurso hierárquico.

Nos termos e para os efeitos previstos no n.º 1 do artigo 195.º do 
Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto -Lei 

n.º 4/2015, de 7 de janeiro, ficam os candidatos ao concurso externo 
de admissão ao estágio de ingresso na carreira de técnico verificador 
superior, para o preenchimento de 30 postos de trabalho, da categoria 
de técnico verificador superior de 2.ºª classe, do corpo especial de fis-
calização e controlo do mapa de pessoal da Direção -Geral do Tribunal 
de Contas, publicitado pelo Aviso n.º 3299/2018, publicado no Diário 
da República, 2.ª série, n.º 51, de 13 de março de 2018, notificados para 
alegarem, no prazo de 15 dias, o que tiverem por conveniente sobre os 
pedidos de recurso hierárquico interpostos e seus fundamentos.

Os recursos hierárquicos referidos estão disponíveis para consulta 
e cópia na Secção de Pessoal da Direção -Geral do Tribunal de Con-
tas, Avenida da República n.º 65, Lisboa, entre as 09H00 e as 13H00 
e entre as 14H30 e 17H30, podendo, ainda, ser disponibilizados por 
e -mail, mediante solicitação do candidato interessado para o endereço 
audienciatvs@tcontas.pt.

31 de julho de 2018. — A Instrutora, Silvina Pena.
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