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NOTA INFORMATIVA Nº 12 - DIREÇÃO DISTRITAL DE LISBOA DO STI 

Caros Colegas, 

Através do aviso 9195/2016, foi publicado o concurso interno de admissão ao período experimental na 

categoria de verificador superior estagiário da categoria de segundo-verificador superior, da carreira de técnico 

superior aduaneiro, do mapa de pessoal da Autoridade Tributária e Aduaneira  

É apanágio da Direção Distrital de Lisboa, uma intervenção exaustiva junto dos seus associados, 

nomeadamente, no apoio formativo a todas as categorias profissionais, regimes ou carreiras, a delegados 

sindicais, higiene e segurança no trabalho e outras matérias especificas 

No corolário do descrito, apoiamos incondicionalmente, tanto em assuntos de carater sindical competentes, 

como na formação de matérias específicas em concursos.  

Embora, existam algumas limitações burocráticas, tendemos a ultrapassar as mesmas. 

Neste sentido, estamos a envidar esforços a fim de concretizar mais uma ação de formação no distrito de Lisboa, 

desta vez, aos colegas das Alfandegas. 

Essa formação a ocorrer será ministrada pelo Dr. Nuno Vitorino, ilustre colega do Centro de Estudos Fiscais, 

Professor Universitário e referencia nacional nas matérias em apreço, visto haver necessidade de adequar a 

legislação anterior com o atual código e outras alterações aduaneiras. 

Muito embora, os destinatários sejam essencialmente, os opositores ao concurso, esta direção distrital têm as 

portas abertas para todos os colegas que nela queiram participar e aprender, aliás, acolhemos no passado 

recente, com muita satisfação colegas provenientes de outros distritos que assistiram a ações de formações 

organizadas por esta distrital. 

É esta a informação que deixamos a muitos dos colegas interessados que nos têm contatado. Estamos a 

trabalhar no sentido de divulgar em breve, as condições e datas a anunciar, prosseguindo assim a nossa 

ambição de oferecer uma formação de excelência. 

TODOS JUNTOS SEREMOS MAIS FORTES 

Lisboa, 8 de dezembro de 2016 

P´LA DIREÇÃO DISTRITAL DE LISBOA DO STI 

O Presidente da Distrital, 

 

___________________________ 
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