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ADJUNTO E ECONOMIA
Instituto do Turismo de Portugal, I. P.
Aviso (extrato) n.º 15233/2019
Sumário: Homologação da lista unitária de classificação final referente a concurso externo de
ingresso para admissão a estágio.

Em cumprimento do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de
junho, torna-se público que, por deliberação da Comissão de Jogos de 9 de setembro de 2019, foi
homologada a Lista Unitária de Classificação Final referente à Referência E (dois inspetores de
Jogos para a área de regulamentação do jogo), respeitante ao concurso externo de ingresso para
admissão a estágio de dez estagiários para o provimento de dez postos de trabalho na categoria
de inspetor de jogos, da carreira de inspetor superior de jogos, do mapa de pessoal do Turismo
de Portugal, I. P., aberto pelo Aviso n.º 12805/2015, publicado no Diário da República, n.º 215,
2.ª série, de 3 de novembro.
A lista de classificação final encontra-se afixada nas instalações da Direção de Recursos
Humanos do Turismo de Portugal, I. P., sitas na Rua Ivone Silva, Lote 6 — Edifício ARCIS — 11.º,
em Lisboa, bem como disponível na página eletrónica do Instituto (www.turismodeportugal.pt) e do
Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos (www.srij.turismodeportugal.pt).
O processo encontra-se disponível para consulta dos interessados, das 9h30 às 12 horas e
das 14h30 às 16h30, nos dias úteis, na morada acima identificada, a partir da data da presente
publicação. Os pedidos de consulta do respetivo processo deverão ser dirigidos ao Presidente do
Júri do concurso, através da caixa de correio eletrónico: recrutamento@turismodeportugal.pt.
13 de setembro de 2019. — A Diretora Coordenadora da Direção de Recursos Humanos, Elsa
Cristina Pinto Barbosa Gomes da Cruz Deus Vieira.
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