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ANO LETIVO DE 2020/2021 

Procedimento concursal comum de recrutamento para o preenchimento de 2 postos de 
trabalho em regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado 
para a carreira e categoria de assistente operacional, tendo em vista assegurar necessidades 
permanentes, e constituição de reserva de recrutamento interna para o mesmo posto de 
trabalho, em regime de contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo, tendo 
em vista assegurar necessidades transitórias. 

 

NORMA DA PROVA DE CONHECIMENTOS – 2020/12/02 

 Instruções de realização  
 

SALAS E VIGILÂNCIA 

1. Os candidatos admitidos realizarão a prova de conhecimentos distribuídos pela sala 2 e, de 

modo a prevenir a prática de quaisquer irregularidades ou fraudes, bem como a assegurar a 

distância de segurança, nunca poderá estar mais do que um candidato em cada mesa.  

2. Na distribuição dos candidatos dentro da sala, deve acautelar-se a conveniente distância de 

segurança entre eles. Esta distribuição deve respeitar sempre a ordem da pauta de chamada, 

deixando vagos os lugares correspondentes aos candidatos que faltem.  

3. Deve ser assegurada, de modo contínuo, a presença em cada sala de dois Professores 

Vigilantes.  

4. Antes do início da prova, durante o período de chamada e imediatamente antes da sua 

entrada nas salas de prova, os Professores Vigilantes devem solicitar aos candidatos que efetuem 

uma verificação cuidada, a fim de se assegurarem de que possuem o material necessário para a 

realização da prova e que não possuem qualquer material ou equipamento não autorizado, 

nomeadamente livros, cadernos ou folhas, nem quaisquer sistemas de comunicação móvel como 

computadores portáteis, aparelhos de vídeo ou áudio, incluindo telemóveis, relógios com 

comunicação wireless (smartwatch), bips, etc..  

5. Os objetos não estritamente necessários para a realização da prova como pastas, carteiras, 

estojos, etc. devem ser recolhidos por elementos da escola ou colocados junto à secretária dos 

Professores Vigilantes, devendo os equipamentos aí colocados ser devidamente desligados. 

6. Caso, durante a realização da prova, seja detetado que os candidatos são portadores de 

telemóveis ou outro equipamento ou material proibido, a prova será anulada. Esta informação 

deve também ser afixada em local bem visível na sala. 

7. É igualmente proibida a utilização de quaisquer sistemas de comunicação móvel nas salas da 

prova por parte dos Professores Vigilantes.  

8. Nas salas, durante a realização da prova, não é permitida a entrada de outras pessoas para 

além dos Professores Vigilantes, Diretor, Adjuntos do Diretor ou membros do Secretariado da 

prova. 

9. As salas de prova devem permanecer com a porta aberta durante a sua realização. 
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CHAMADA DOS CANDIDATOS 

1. A chamada faz-se pela ordem constante nas pautas referidas. 

 

IDENTIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS 

1. Os candidatos não podem realizar a prova sem serem portadores do seu cartão de 

cidadão/bilhete de identidade ou de documento que legalmente o substitua, desde que este 

apresente fotografia. O cartão de cidadão/bilhete de identidade ou o documento de substituição 

devem estar em condições que não suscitem quaisquer dúvidas na identificação do candidato. 

 

DISTRIBUIÇÃO DA PROVA 

1. Terminada a chamada e atribuídos os lugares, os Professores Vigilantes devem distribuir a 

prova. 

 

PREENCHIMENTO DO CABEÇALHO DA PROVA 

1. No cabeçalho da prova, o candidato deve escrever:  

a) Na parte destacável:   

- O seu nome completo, de forma legível e sem abreviaturas;  

- O número do cartão de cidadão/bilhete de identidade;   

- Assinatura, conforme o cartão de cidadão/bilhete de identidade ou documento de 

identificação equivalente. 

 

ADVERTÊNCIAS AOS CANDIDATOS 

1. Os Professores Vigilantes devem, depois de distribuídos pelos seus lugares e antes do início da 

prova, avisar os candidatos do seguinte: 

a) Não é permitido escrever o nome em qualquer outro local da prova, para além da parte fixa 

do cabeçalho;  

b) Não é permitido escrever comentários despropositados ou descontextualizados; 

c) Só é permitido usar caneta/esferográfica de tinta azul ou preta indelével;  

d) Não é permitido utilizar fita ou tinta corretora para correção de qualquer resposta, devendo 

riscar, em caso de engano; 

e) Não é permitido abandonar a sala antes de terminado o tempo regulamentar da prova;  

f) Não é permitida a ingestão de alimentos, à exceção de água, durante a realização da prova. 
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DISTRIBUIÇÃO DOS ENUNCIADOS 

1. A distribuição dos enunciados não pode ser feita, em caso algum, antes da hora marcada para 

o início da prova. 

 

DURAÇÃO DA PROVA 

1. A prova tem a duração estabelecida no Aviso de Abertura (60 minutos) 

2. A contagem do tempo de duração da prova inicia-se logo que concluída a distribuição dos 

enunciados aos candidatos. 

3. A hora de início e de conclusão da prova tem de ser obrigatoriamente escrita no quadro da 

sala de realização da mesma, pelos Professores Vigilantes. 

 

VERIFICAÇÕES A REALIZAR PELOS PROFESSORES VIGILANTES 

1. Durante a realização da prova, os Professores Vigilantes devem, com o mínimo de perturbação 

para os candidatos, percorrer os lugares a fim de:  

a) Conferir a identidade do candidato, face ao seu documento de identificação e verificar se o 

nome coincide com o da pauta de chamada;  

b) Verificar o correto preenchimento dos elementos de identificação no cabeçalho das provas;  

c) Rubricar as folhas da prova no local reservado para o efeito, depois de preenchido o cabeçalho 

pelo candidato.  

2. Quaisquer incorreções verificadas pelos Professores Vigilantes no cabeçalho da prova devem 

ser corrigidas no final do tempo regulamentar, caso impliquem perda de tempo na resolução da 

prova, não sendo necessário a inutilização da mesma. 

 

DESISTÊNCIA DE REALIZAÇÃO DA PROVA 

1. Em caso de desistência de realização da prova, não deve ser escrita pelo candidato qualquer 

declaração formal de desistência, nem no papel da prova, nem em qualquer outro suporte.  

2. O candidato não pode abandonar a sala antes do final do tempo de duração da prova.  

3. A prova é enviada ao Secretariado, para classificação, ainda que tenha só os cabeçalhos 

preenchidos. 

ABANDONO NÃO AUTORIZADO DA SALA 

1. Se, apesar de advertido, algum candidato abandonar a sala antes do final do tempo 

regulamentar da prova, os Professores Vigilantes, através do Secretariado, devem comunicar 

imediatamente o facto ao Presidente do Júri.  

2. O Presidente do Júri determinará a anulação da prova.  
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PRESTAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS 

1. Durante a realização da prova, os Professores Vigilantes e elementos do Secretariado da prova 

não podem prestar aos candidatos qualquer tipo de esclarecimento relacionado com os 

conteúdos da prova. 

2. Aos Professores Vigilantes são rigorosamente interditos quaisquer procedimentos que possam 

ajudar os candidatos a resolver a prova. 

 

RECOLHA DAS PROVAS 

1. Terminado o tempo de duração da prova, os Professores Vigilantes adotam os seguintes 

procedimentos:  

a) Recolhem as provas, mantendo-se os candidatos nos seus lugares;  

b) Procedem à sua conferência pela pauta, confirmando o número de provas recolhidas com os 

candidatos ainda nos seus lugares;  

c) Autorizam finalmente a saída dos candidatos. 

2. Os Professores Vigilantes entregam ao Secretariado as provas e a pauta de chamada. 


